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प्रस्तविना 

ॐ. केतकर याची माहिती महाराष्ीय वाचकासर ज्ञानकोश्चकार, 
समाजशासख्रक् आणि सशोधक म्हणूनच विशेष आहे. याखरीज स्यानीं 
सम।जशास्नीय विचारामुठं कारदीश्ा अवजड आणि सुलखावेगव्व्या स्ञादस्या 
पाचसात काद्या छिदिस्या आहेत, हंहि सवाच्या कानावर अस्ते. तथापि 
सर्वसामान्य वाचकाप्ैत किंवा प्रौढ विद्याभ्यांपयेत पोहोचण्यास्र या दोन्ही 
ङिखाणाचा तादृश उपयोग नादी, हं उघडच आदे, याचा अथं सर्वसामान्य 
महाराघ्रीय।स केतकरार्च नाव माहित नाही असा माच नाही. केतकर् हे 
खोकाप्रिय “ ठेखक्र ` नसे, तरी आख्यायिकाचा विषय बनलठेले असामान्य 
पडित आहेत; यात शका नादी. तस॑च सर्वसामान्य वाचकानी व तरुण 
विद्याश्योनीं केतकरास्रधीं काीना कादं नियतकालिकातुन किंवा पाग्य 
पुस्तकातूनच वाचलेले असतें हंहि उघड आदे. चौकस वबुद्धीचे वाचक 
एखाद्या ग्रथकाराच्या अशा अप्रत्यक्ष ओन्खीतूनच प्रत्यक्ष ओव्टखीकडे 

वठतातहि, पण अशा चोकस वाचकाच॑ प्रमाण आपस्याकडे अद्याप 
कमीच आहे. 

याचा परिणाम म्हणजे डा. केतकर या व्यक्तीस्बर्धीं शेकडवेव्टा 
उदछ्ेख एेकरे असूनि व थोड़फार वाचरठं असूनि त्याचं स्वतर्चै एक 
अक्षरहि ज्यानीं वाचं नाही, असं अनेक वाचक व विद्यार्थी आढक्तात, 
डा, केतकराच्या वा््रया्च स्वरूप व उदि लक्षात घेता, ही स्थिति सर्व॑स्वी 
विपरीत आहे ह कवर करावै लागेल, कारण ई, केतकर हे महापडित 
असङे आणि त्याचा ज्ञानकोश हा मरार्टीतील एक विराट प्रथ असला, 
तरी केतकर ह पडिताकरता छिष्टिणारे पाडत नसून, सामान्य चौकस वाचकां- 

करिता लिषिणारे राष्टोद्धारक होते दी गोष्ट विसरून चालणार नाही. 

प्रस्तुत पुस्तकाचं स्वरूप 
प्रस्तुत च्याच्या पुस्तक्राचा उदेश केतकराचं व केतकराध्या 

वाङ्याचं हं खरूप तरुण वाचकाच्या आरोक्यात आणून ठेवणें हा आहे. 



२ ॐ. केतकर व्यक्ति आणे विचार 

व म्हणूनच या पृस्तकार्च वर्णन ^“ केतकरा्च, ” ^“ केतकरासव्धचिं 2 व 
५ केतकराच्या उताय्याचं ?› पुस्तक या शब्दात करता येद. पण नेहमच्व्या 
दाब्दात ग्हणजे ^“ निबधाचें ”, ^“ कथाचं ?, ^“ लघुनिवघाचै 2 अवं 
त्यार्च वर्गीकरण मात्र करता येणार नाटी कारण या पुस्तकात केतकराचीं 
कान्यै सोडून ( त्यानीं कान्यैहि छिदिटीं आहेत ! >) जवय्छ जव सर्वै ठेखन- 
प्रकारातील उतारे सग्राहित कटे आहेत, एकैक उतारा विचारदृ्या स्वयपूणं 
असावा व सर्वं उतारे भिदून केतकराच्या विचारसरणीचे व भाषासरणीर्च 
वैरिष्टय तरुण वाचकाच्या मनावर ठसार्वै एवढाच उदेश येर्थ सपादकार्नँ 
स्वतःसमोर ठेवला अहि या गद्य वेच्याच्या पुस्तकात केतकरराच्या स्पुट 
लेखातील उतारे आहत, टीकाशास्नरीय प्रथातील उतारे आहेत, आत्म- 
चरित्रपर् प्रथग्तील उतारे अदित, राजकीय पुस्तकातील उतारे आत, 
कादबस्यातील उतारे आहेत व प्रत्यक्ष ज्ञानकोगार्तीकदहि दोन मच्हवाचे 
उतारे आहेत. 

विषयाच्या व प्रथस्वरूपाच्या या विविधतेमुरं केतकराच्या विचाराचे 
ब रौलीचे अनेक पैट येथे नमूद आङे असले, तरी वाञ्जयप्रकार मान्न सर्वं 
प्रायः एकच अहि क काय असा भास होदंट ! कारण ज्ञानकेोशातील 
ज्ञानस्वरूपचचंपासून ते कादबव्यातीर राजकीय-सामाजेक मनो विछेषणा- 
पय॑त सव्र «« एका प्रखर व्यक्तिमच्वाच्या माध्यमातून उतरङेड विचार. 
प्रधान गद्य” देच या सव उतान्यार्च स्वरूप आदे. केतकराच्या कादबन्या- 
तूनहि अशा प्रकारचे स्वयंपूर्णं विचारप्रधान गद्य निवडर्णे जेवदं सों 
आष, तेवदें इद्ध कुलितवाञ्य निवड सेवि नाही, ह केतकराभ्यासकास 
सागायला नकोच. 

अश्षा स्फुट उताय्याच्या पुस्तक्रात सवात प्रथम जर केतकराच्या 
कोणत्या पुस्तकाला स्थान असेक तर् तं त्याच्या स्फुट ठेखाच्या पृस्तकाला, 

अवे प्रथम ददीनीं वाटण्यासारख आहि. मला स्वतःलाहि वालं होत परु 
अधिक विचार केट्यानतर मखा माच्च मत्त योरे बदरं लागर्कै, स्फुट 
म्हणून किदिलेल्या ठेखातच केतकर कित्येकदा सूत्रमय आणि दुबोध 
( 76756 ) बनतात, तर उखट सविस्तर प्र॑थलेखनांत अनपेक्षितपणे सुगम 



प्रस्तावना र 

जनतात असे दिसून येल. थोडीशीं कल्पनाशक्ति बापरस्यासख बाह्यतः 
विपरीत दिखणान्या या प्रकाराची उपपात्ति सहज लागेल. डोक्यात अभिनव 
आणि क्रान्तिकारक विचाराची गर्दी असलेला केतकरासारखा लेखकः 
नव्याने एलादा विषय हातीं घेऊनतो एका लेखात बसवू छागल म्हणजे 

एका त्रधाचा एेवज एका टेखात कौबून मोकन्ा होतो | कारण कफिरून स्या 
विषयाकडे वव्ायला केब्हा बनेक याची शाश्वति नसते. जिखा इग्रजीत 
16188 किंवा ^* अस्पाक्षर-विद्चेष ` रोढी म्हणतात तिच मूढ लेखकाची 
बुद्धि आणि छिखाणाची छानी याच्या या विषमप्रमाणातच असतं, सामान्य 
बुद्धीचा लेखक सूत्रम खि जाईल तर ते हास्यास्पद होईल, उल्ट असा- 
मान्य बुद्धीचा ठेखक शमभरापैकीं नव्वद प्रसगीं न कठत सूत्रमयच छिहून 
जाईल. साराश केतकराच्या स्फुट ठेखातीख छिखाण हे त्याच्या प्रथातील 
किखाणाहूनहि अनेक स्थी अधिक सूत्रमय व दुर्बोध सार आहे. व 
म्हणुनच तरुणाकरिता निवडावयाच्या केतकर-सग्रहात) स्फुट लेखाहूनहि 
केतकराच्या प्रथसभाराकंडे वद्टर्ने मला अधिक युक्त वाट, 

पटिल्या सखामीचे स्फुट टेख 

आणि तरीदहि सम्रहरूपने प्रसिद्ध ज्ञाल्स्या त्याच्या स्फुट ठेखाना 
काही टर्न आगे महच्च अहि, हं येथ मुद्ाम निदे शिें पादिजे. अभरिका 
व इग्ल्ड या देशातील वास्तव्य सपवृून रहिदुस्थानात परत आद्यावर् म्दणजे 
सुमारं बेचान्डीख वघापूर्वी, केतकर आपस्या कायौची दिशा ठरवीत होते व 
त्याच दृष्टीने समकाटीन पुढाय्याच्या व विद्वानाच्या कायाच मापन करीत 
होते. लोकमान्य टिक्कासारख्या एलाद्याच पुढाय्याविषर्यीं नि्भैढ आदर 
स्वतःच्या सामभ्यांसब॑घीं अमर्याद आत्मविश्वास; स्वदेशाच्या मवितव्या- 
सन्धा सबन आशावादः; व आधुनिक ज्ञानाच्या कक्षासनर्धीं निश्चित कस्पना 
या चतुरग वरून सञ्ज असा हा बौद्धिक मह प्रत्यक्ष आखाञ्यात उतरण्या- 
एेवजीं १९१३ साख्च्या सुमारास जणु नसती कुस्तीचीं आन्हार्ने देत 
सुटला आहे असं त्याच्या त्या काठच्या स्फुट केखावरून वाटे. एका 
महाराष्टीय बुद्धभक्ताला त्यानीं ल्या कान्तत दिलेले बेमुरव॑तखार आन्हान, 
किंवा ड. ए. सोखायरीसारख्या स्वेमान्य सस्येच्या स्वाथत्यागावर केले्छा 
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परक्षोभक प्रहार हे विषय मला तरुण विद्याभ्यौच्या सग्रहात अगदीच अप्रशस्त 
वाटले, व म्हणनच त्याच्या अगर्दौ पहिल्या स्फुर्टेखाच्या सम्रहातील जे 

लेख मी निवडठे आहेत ते केतकराची अगदीं वेगढी बाज म्हणजे ‹रचना 
त्मक ध्येयवादाश्ची बान दाखविणारे ठेख अहित, नगरसवधन आणि 
राजकीय पक्षसघटना याच्यासवर्घाच्या या ठेखातीटल * केतकराच्या कल्पना 

जितक्या अभिनव आदेत तितक्याच विधायकदहि आहेत  आपटीं ध्येय 
समाजाच्या गन्डीं उतरविण्याकरता योडश्याफार थट्ेखोरपणाचा उपयोग 
करण्याची केतकराची प्रत्रत्ति येथेहि अनेक जागी दिसून येते ! 

केतकराच्या या प्राथमिक मराटी लिखाणार्नेच सामान्य वाचकाना 
सार्वजनिक क्षत्रातीख या नूतन ^ पुरुषावतारा ची कस्पना येत होती. 
त्याच्याहि आधी व्यानी आप महत्वार्च समाजशास्नीय छिखाण (जाति. 
भेदाचा इतिहास ) प्रिद केलेलं होतें. पण तं ईइग्रजीत होते. म्हणुन ज्या 
स्फट ठेखसेग्रहात्न उपरि निर्दिष्ट दोन ठेख यें घेतले आहेत, त्या संग्रहा- 
तीर लेख हेच महाराष्टाच्या दृष्टीने ज्ञानकोशकाराचे पिस्या सलामीचे 
ठेख होत. 

आलत्मचरिज्रपर उतारे 
पण ““ केतकर : व्यक्ति आणि विचार? या पुस्तकातील 

अगदीं प्रारर्भचि उतारे केतकराच्या आत्मचरिन्नपर् छिखाणातून घेतले 
अदित. केतकराचै सर्वच चिखाण त्याच्या ग्यक्तिमच्वाच्या रंगात रंगून 
निषाटेलै आदि. त्यामुट अप्रत्यक्ष आत्मोदधेख रिपून काढायचे म्हट्टच तर 
कादबय्या, काग्यपरीक्षण; काव्ये यात तर निधतील्च पण ज्ञानकोशात 
देखील निघतील. ब्नाडं रो यास एकदा कोणीं आत्मचरित्र छिदहिण्यासबधीं 
सूचना केटी, त्यावर व्यानं आप्या प्रक्षोभक पद्धतीने स्यास्त उर्ट विचाररद, 
< 1181 615९ 19.४€ 1 ॥€€ा\ वृग्ह् 81] 686 + 6८18 7? ` ई, केतकर 

हेहि आपल्या ग्यक्तिमत्वराजत लिखाणासबर्धीं असाच प्रश् विचारू शकले 
असते. तथापि त्यार्नीं एक दोन प्रसगी उघडपणंहि आत्मचरित्रकथन 
कटं आहे. 

* ( १) नगरसवर्धैन आणि नगरर्लौदर्य. (२) पोछिदिकल छन कला 
असावा ! 



भ्रस्ताक्ना प्च 

ज्ञानकोशाच कार्य पुरं श्ञास्यावर ' मासी बारा वषौधी कामगिरीः 
अथवा " ज्ञानकोशमडन्।चा इतिहासः या नांवाखाटीं केतकरानीं एक 
परकारच आत्मचरित्नरच ल्िद्रन काटल आहे, या आत्मचरित्रातून प्रस्तुत 
वेच्यात जो भाग * वेता अदि, तो त्याच्या जीवितकारयांची मूढ प्रेरणा 
त्याच्याच शब्दात सागणारा असत्याने, केतकर -वाञखयाच्या आकलनास 
अत्यत उपयुक्त आदे. तसच मार्ग निद शिव्या प्रमाणे त्याच्या स्फुट टेखातून 
घेतलेला भाग त्याचा सामाजिक ध्येयवाद् अथवा ध्येयसुष्टि रगवणारा अहे, 
समकाटीन समाज व समकालीन नेते याना आपी ध्येयसुष्टि पटवून देणे व 
ती सत्यसृ्टीत आणण्याकरिता त्याच्या विचारसृ्टीत सु-राज्यस्थापणेहा 
केतकराचा उद्योग होता, दी वेचारिक सुव्यवस्था स्थापण्याकरता, फुटकढ्ट 
परगगे कम्जाते वेण्यापेक्षा, अशोक, अकवर, अगर ईष्ट इडिया कषनी 
याच्याप्रमाग प्रथम आसिदु-दहिमाचक भूमि आपल्या आकेत करून धेऊन 
मगच बारीक सारीक प्रान्ताची व्यवस्था लावर्णे सेयी्चै होईल असें त्यानीं 
ठर विदे. भारतीय विचारबव्यवस्थापनाथं आवद्यक असँ साम्राज्य म्हणजेच 
त्याचा तेदीसत खडाचा ज्ञानकोश होय. 

पांडित्य, नष्टे राप्रीय ज्ञानन्यवस्था 
ज्ञानकोशासबर्धी ची केतकराची कस्पना पडती छापाची नम्दती, तर 

रष्टद्धारकी बाण्याची होती. ज्ञानकोश्चाच्या योग श्रेष्ठ प्रतीच्या पाडित्यांत 
भर पडत नाही असे नन्हे; ( केतकराच्या ज्ञानकोशानहि तशी भर पडली.) 
परतु ज्ञानक राचा जाय उदेश विद्धानावर मात करण्याचा नसून विद्रानाच्या 
विद्रत्तत सुव्यवस्था स्थापण्याचा असतो. त्रिटिश्च राञ्याच्या स्थापनेनंतर 

आपल्या सुशिक्षितानीं आणि पुढाय्यानीं ज्ञानषठपादन केलं होत, स्ानाची 
महतीहि गायिदली होती कोणी म्हणत, ' विज्ञानामुढ पाश्चात्यानीं आपणास 
जिकर, तर आता आपण विज्ञान दस्तगत करू» कोणी म्हणत ‹ आपण 
बोद्धिकदष्टया कमी नाहीं ह पाश्चात्याना दाखविण्याकरता आपण सर्व 
आधुनिक विद्या हस्तगत करू. पण या दोन्ही विचारात खन्या ‹ वैचारिकं 
पुनसुञ्जीवनार्चीं अथवा °रेनसन्स्*चीं बीजं नसून केवन्ड राजकीय दास्यामुर्ढे 

-----~-----~ 
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मनात धुमसणा्या जातीय न्युनगडाचे व जातीय स्प्धेचे जतु ्ोते. 
राष्टोद्धाराकरता अखिल ज्ञानाची व्यवस्था कावणे अवद्य आह व त्या ज्ञान- 
ठ्यवस्थे्च साघन ^ ज्ञानकोश › हंच आहि, हा सिद्धान्त ही केतकराची राष्ट्रीय 
विचारातीट प्रमुख भर होय. केतकराचा हा प्रमुख सिद्धान्त ब प्रमुख 

उग्रोग नीट समजला, म्हणजे अर्धं अधिक केतकर समजले, असं म्हणण्यास 
हरकत नाहीं, 

केतकराच्या ज्ञानव्यवस्थितीच्या योजनेचे तीन महच्वाचे विभाग होते. 
पिडा विभाग म्हणजे सस्कृतीचा वैशाल इतिहास युद्छवर्णे व सवसामान्य 
सखुधिाक्षितास समज अया तड्हेनँ मादन दाखविणे दुसरा विभाग म्हणजे 

विद्या व संस्कृति याच्या प्रान्तात आधुनिक जग कोठपयेत वाटचार करून 

आर्ट आहे व हिदुस्थान व्या मागावर कुठेसा उभा आहे ह दाखवृन देणे. 
आणि तिसरा आणे अत्यत महच्वाचा बिभाग म्हणजे या सवै मोजर्णीत 
अथवा " सन्द म््य-पाश्चाच्याची विद्या › तेवदी वापरर्णे पण पाश्चात्याचे 
° डोढठ ` मात्र कधीहि न वत्करणे. साराश केतकराच्या राष्ट्रीय ज्ञानकोश 
कार्यास भारतीय विदयेदतकीच पाश्चात्य विद्येची गरज होती; आणि या 
दोन्ही बिद्यापेक्षाहि अधिक गरज बौद्धिक स्वातत्रयाची होती. त्याना 
सभोंवतार्च्या समाजात व पुढाय्यात विद्रत्तेचा दजां कनिष्ठ प्रतीचा दिसला; 
जी थोडीफार् विद्वत्ता स्भोवारव्या अज्ञानसागरात दहापाच जार्गी दीपा 
प्रमाणें डोके वर कादीत होती, तिजमध्येहि त्यास ददणवदलण व॒ नियोजन 
दिलं नाटी. आणि सवात शोचनीय गोष्ट म्हणजे विव्रेच्या क्षित्रात,- अगदीं 
गीवीणविदयच्या क्षेत्रातदि, त्यास " बौद्धिक दास्य › अथवा “ आग्ल-द्ु्रत्व 
दिसून आलं ¢ इप्रजरूपी आधुनिक ब्राह्मणाच्या तांडाकडे ज्ानजनाच्या 
आशेन पाहत बाजूला उमे असलेले व त्याच्या शब्दाना वेदवाक्य मानणारे 
श्यद्र म्दणजे आमचे आधुनिक पडत, असे त्या काठ्छच्या बहूखख्य पडिता- 
कंडे पाहून केतकराना भास्ल 

ज्ञानकोशा- संप्रदाय म्हणजे काय ? 

अथात् राजकीय स्वातत्याथ बम् करण्याची विद्या शिकून 
येण्याकरता म्हणून प्रथम परदेशात गेेखा हा पडत, अखेर बौद्धिक् 



प्रस्तावना ॥५। 

स्वात्याच्या कार्यक्रमावर येऊन स्थिर ्ञाला, बौद्धिक स्वातत्रयास्या मार्गे 

राजकीय स्वातनत्याकडे जाण्याची योजना, म्हणजेच केतकर-सप्रदाय अथवा 
ज्ञानकोंश-सप्रदाय होय, अरसेँहि एका अर्थानि म्हणता येईल, 

या सग्रहातीट राजकारणविषयक व नागरिकशाख्रविषयक टेखावसरून 

वरी मीमासेस पुष्टि मिटे. परतु केतकरानीं केवव्छ या विषयावरच 
छिदि असे नन्दे प्रस्तुत सम्रहात त्याच्या 'महाराप्रीयांचं काभ्यपरीक्षण' 
या प्रथातीर उतारा वेशा अदि, त्या उताय्यातदहि त्याची ममज्ञता 
व शासनीय दृष्टि दिसून येते, मूकतः केतकर याचा पिंड समाजशास्रल्ाचा 

आहे एखाय्या वनस्पतिजातीकंड किंवा प्राणिजातीकडे जीव-शाख्रज्ञ ज्या 
तटस्थ आगि तहीन वृत्तीने पादील व तिच्या विकासे नियम वब्त॑वील 
त्याच तटस्थपणार्नँ केतकर मानवजातीकडे पाहतात. पण रास्रीय अव- 
लोकनाखा व निष्कर्षाखा आवद्यक अशी तटस्थता केतकराच्या वृ्तीत 

असाधारण प्रमाणात असूनहि, पुन्हा एक समाजप्रेमी आधुनिक मानव 
आणि देशप्रेम आधुनिक भारतीय सहणून दिसून येणारा उत्साह आणि 
आशावाददहि त्याच्या या समाजावलखोकनात दिसून येतो, एखाद्या तज्ञ पण 
धेयंशीट डोक्टराच्या खवर आक्षावादानेते या रुग्ण आणि जजैर राष्ट 
पुरुषाकडे पाहतात, हैच त्याच्या अथाग वाङयोदधीच वेरिष्टय होय. 
एरब्ही ज्या पृढान्याच्या डिखागात शास्नीयता आनते, त्याच्या अगीं 
राष्ट्रीय उत्साह बेताचाच उरछेढा दिषखतो; तर ञ्याच्या वृत्तीत राघ्रीय 
उत्साह आहे, स्याना उत्साहाच्या भरात आमच्या या व्रद्ध मारतभूमीला 
५४ कार्हीच केक नाहीं ‡ असा भास होऊन त्याच्या देशोद्धाराचं पयंवसान 
निष्फट स्वदेशप्रशसैत व परदेशनिरदेत होते । 

टीकाशाखांतीर रोकशष्ी 

साराश, या सहृदय तटस्थतेच्या भूमिकेवकूनच केतकर काव्य. 
परीक्षणाकडे वट्टठे आहेत. ते, " केतकरा्च 2 कान्यपरीक्षण लिष््यीत नसून 
५ महाराष्टीयाचं 2 काव्यपरीक्षण नोदवीत आहेत, टी गोष्ट टीकाञ्चास्राच्या 
दृष्टीने अपूव आहे. एक प्रकारं टीकाशास्नातीर रोकदादी संप्रद।याचा 
पायाच केतकरानीं आपस्या " महाराष्टरीयाचे काभ्यपरीक्षण ` या वैरि्टधपुणी 
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टीकाग्रथाच्या द्वार घातला अदि असँ म्हणता येल. एखाया देशाच्या 
रोकपरपरेत, दतकथात, सुमाषिताना स्टजोद्रारात त्या देखाच्या कवीसब्धीं 
जो अभिप्राय नमूद नारा असेल, त्याच महत्व वैयक्तिक पाडित्य, वैयक्तिक 
अभिरुचि व वैयक्तिक पूर्वप्रह्ट यावर भिस्त ठेवणास्या एकल्कौल्या पडिताच्या 
अभिप्रायाहून अधिक विचाराहं दोय, हा केतकराच्या वाडखयटीकेचा मुख्य 
रोख आहे. याचा अर्थं केतक्ृराना स्वतःटा आग्रह व पूर्व॑ग्रह नगते असा 
नन्हे; पण स्वतःचे आग्रह असूनहि राष्टीय अभिप्राया्च महच्च ओन्टखणें 
व राष्टीय अभिप्रायाच्या अस्फुट खुणा गोढा करीत किरणै दं केतकराच्या 
रीकाश्चास्राचं वैदिष्ट्य होय त्याच्या व्यक्तिमच्वात आत्मनिश्रव्रात्ति आणि 
वस्तुनिष्ठ दृष्टि याचे विचित्र आणि दुर्मन भिश्नरण हर्त, है त्याच्या 
या कान्यपरीक्षणात्मक ग्रथात विशेष प्रस्ययाखा येदं, स्याच्या वृत्तीतीर है 
दुर्भि भिश्रण च इतर विद्रानाहून व पुढाय्याहून केतकराचे वेगयेपण 
होय. पौरपणा आणि विद्रजडता, व्येयमग्रता आणि थट्ेखोरपणा, राष्टीयता 
आणि आन्तर राष्टीयता, प्राचीन समाजासंवधीं सरोधनप्रेम व समकाटीना- 
संबर्ध कुटबप्राय हौख, या परस्परविरोधी वृत्तीचै मिश्रण ङक्टिराच्या पिंडात 
असल्यामृटें ते इतर विख्यात महाराष्टरीयाहून एकदम वेगे मासतात. 
त्याचें व्यक्तिमसर्व आकषक व॒ आदरणीय तर वाटतैच; पण थोडे विचिच्न 
आणि अदूशुतहि वार्त. कल्पक सहानुभूति नस्छेव्याना तर त्यात 
विक्षिप्तपणाचाच प्रत्यय प्रामुख्यार्नँ येतो ! 

विद्यार्थिद्षा, ध्येयनिश्चय व बिवाह 

कटर केतकर हे वन्हाडम्ये स्थायिक श्याछेल्या कोकणस्थ कुर्टुबात 
जन्मे होते, ते वृत्तीने आन्तरराष्टीय व ॒विश्वकुटबी असले, तरी जात व 
प्रान्त याचा उषेख अभिमानर्नं करण्यात त्यास पाप वाटत नसे, त्यास 

विदर्भप्रान्तासनंधीं अभिमान होता ह स्याच्या लिखाणातीर कित्येक उङेखा- 
वरून सहज दिसण्याकारख आशि. बाद्यण्याचा व रककणस्थ पोटजातीचा 
उङ्ेख करण्यासष्ि ते कचरत नसत. हे उद्ठेख कादा-लबुणाप्रमर्णेँ वञ्य 
प्रान्णे म्हणजेच जातिधमौतीत ((०ण्गगा ४0) होर्णे) अक्षी कस्पना 
असडेढे लोक, त्याच्यावर कधी कधीं जात्तीयतेचखाि आरोप करतात | 
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चिद्यार्थिदर्शेत ते तीनबुद्धीचे व प्रखर जिन्तासेचे म्हणून प्रसिद्ध होते. त्याच 
हायस्कू खं शिक्षण उभरावती येयं ज्ञा; व ते कलिजच्या शिक्षणाकरतां 

भुंबहंत विल्सन कोडेजात दाखलरू म्मा, या वयात त्याची ठेखनाषयी ची 
आवड सिद्ध होऊ छागी होती, पुढे वीर वामनराव श्हणून राष्टीय 
चव्छतर््दीत प्रसिद्ध स्ाठेले, “ राक्षसी महच्व)काक्षा -कते वामनराव जोशी 
हे त्याचे उभरावतीचे वर्गबधु होत. स्याचे दुसरे वर्भबधु म्हणजे बाल्छकृष्ण 
सन्तुराम गडकरी हे होत. 

आप्टे जीवितकायं कसँ व केब्हापासून ठरत गेकै, याचा मागोवा 
स्वत डोक्टरानीचच आपस्या या आत्मचरि्रात्मक लिखाणात घेतला अहि, 
त्यातील उतारा वाचकास या पुस्तकात आरभीच वाचावयास भिबेल. 
तथापि केतकाराचं जीवितध्येय वतेमानपतं वाचन ठरछेठं नसून स्वतःच्या 
पिंडावूनच उमये असत्यार्नँ, ते त्याचे त्यानाच स्पष्ट दोण्याला थोडा 
काठ खागावा द खाभाविकच अहि. आपस्या दुसन्या एका (अपूर्णं ) 
आत्मचरित्रात * स्यार्मीच ““ माक्ष मन जसं अनेक लियामाे धावे, तंच 
ते अनेक ध्थ्यामागंहि धावै. अशा अथांचे उद्गार काढले अहित. 
तथापि या तारण्यसुलभ “ ओढान्छपणा तहि या राष्टूपुशुषाचीं तीन प्रमुख 
आकर्षणं मेखुमण्याप्रमण स्थिर होती. एक ज्लानविषयक आकषण, दुसरं 
राष्ट्प्रेम आणि तिस ज्ञानव्यवस्येच्या माग्ने राष्टीय मादयन 
करण्याची महत्वाकाक्षा. 

0 वि 

ध्येयनिश्चितीच्या इतिहासाप्रमा्णेच आपल्या विवाहाची पाश्च॑भूमीहि 
ड. केतकर याच्या स्वतःच्याच शब्दात या पुस्तकात वाचाययास सापडेल. 
शील्वतीबाई--पूवीश्रमीच्या भिस् कोहिन्-याची व केतकर याची ओढख 
ठंढनमधील एका क्न्य द्याली. किन कुटु मूढ्छचं जर्मनीतीर, पण पुँ 
लडनमध्यं स्थायिक शाटकं या कुटबात प्राचीन भरतखड व त्याची संस्कृति 
हा कुबृहखाचा व प्रमाचा विषय ज्ञालेला दोता. केहैन कुटंबाचं व स्वतः 
शीलवतीनाईैच भारतप्रेम एका अर्थी " रोर्मेटिक ” होते. कारण आपण 
हिदुस्थानात गेस्यास अद्यापहि आपणास कण्व मुर्नीसारख्या मुनीचे आशम व 

* प्रतिमा : माह्या आयुष्यार्तील बन्याबाश्ट आठवणी. 
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वर्कं नेसूनषि रमणाय दिसणास्या, आणि “' गांधर्वेण विधिना? 
विवाह लावून मोकन्या हदोणास्या शकुन्तला भेटतील अक्षी तरण मिस् 
कष्टेन याची कल्पना होती ! त्याना इम्रजीखेरीज जर्मन्, उच, फरेचव 
रखटिन् या भाषा उत्तम प्रकारं येत होत्या व हंदुस्थानात आस्यावर आपस्या 
पर्ताच्या देशाची म्हणजे महाराष्टाची भाषा स्या उत्तम प्रकारं शिकत्या. 
परभाषातील र्हिदुस्थानविषय्रक ठेखाचे व ग्रथाच भाषातर करण्यास त्याचा 
ज्ञानकोशमंडव्ास फार मोठा उपयोग ्ाखा केतकराच्या पश्चात्हि विद्वान् 
पतीच्या महत्कायांत तञ्जप्णै समरस होगारी आत्मनिरपेक्ष विद्भत्परनी 
म्हणून सुजाण महाराष्टूौयास त्या आदरणीय ज्ञाद्या आदत. 

पण॒ केतकराचा सावजनिकं जीवनप्रवेश ५ अदूमुत › या अर्थीहि 
४ रोर्मेटिक > करण्यात या विद्वान् आणि निष्ठावान् आग्ट युवतीन स्वतला 
नकठ्त हातभार लावला, यात मान्न शका नाही. त्याच्या कल्पनेप्रमार्णे 
हिदुस्थानात आस्यावर त्याना प्रेमढ कण्वसदश व्रद्धात आणि सुग्धसुदर 
तापखकन्यात जन्म घाल्वागा लागला नाक, तर अस्सल पुणेरी-- नन्दे 
त्याच्याच पतीर्नी पर्दे रूढ केठेल्या राब्दात म्हणज्े-अस्सल सदारिवपेटीं 
स्री पुरषात वावरावै काग, त्यामु्ढें डाकिटर केतकराच्या विश्वज्ञानक्ंकलनात 

श्ञालेट्या त्याच्या उपयोगापेक्षा्ि डाक्टराच्या जीवनारछा गगाजमनी तद्हा 
आणण्यासच प्रथम व्याचा उपयोग अधिक लाखा. ईक्टर केतकराच्या 
विचारापासून ते पोषाखापय॑त सवच गोष्टी तत्काखीन पुण्याच्या चच॑चा 
विधय न्चात्या होत्या, त्यातच केतकरार्नीच प्रथम वापरात आणल्या 
श्नात्यस्तोमः नामक एका वैदिक विधी वैदिक समाजात घेऊन नतर वेदिक 
पद्धतीर्नेच " पर्णिटेद्या › त्याच्या या आग्ट पत्नीची भर पडली! 

केतकराच्या वैयक्तिक व राष्टीय जीवनातील रोकविलक्षण तन्हामर्के 
एक मात्र वादट श्चा, ते आदराचा विषय ज्ञास्यावरहि अन्यासाचा आणि 
अनुकरणाचा विषय स्लाले नाददीत. केतकराच्या काचा सेध प्राचीन 
सशोधनाच्या तुरव्छक संस्था आभि सामान्यतः बदच राहणारीं सदभ- 
ग्रथार्च कपाटे याच्याशीं नसून, राष्ट्ाच्या देनदिन व्यवहारात पुढारी वा 
कायंकतां म्हणून वावरू इञ्छिणाय्या प्रत्येक आधुनिक महाराष्टीयाशीं आहे, 



प्रस्तावना ११ 
"= ~+" --~ “~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~ -~---~~- ~ -~~-~ ~~ ~---^----~~-“~-^~-----~--~----- ~ 

ह आम्हाला ज्या दिवी पटेक, स्या दिवशी पोकढड पूज्यभावाच्या अवस्थं. 
तून आमचं केतकरपरेम पुढे सरकं, असें म्हणता येल, ह काय ज्ञान- 
कोशाच्या व समाजशाल्रीय प्रथाच्या प्रकारशनानें तर बषड्न आठ नाचः; 
पण केतकराच्या कादवन्यानींहि ह घटन आके नाहीं याच थोडे आश्चयं 
वाट्स्यावाचून राहात नाहीं. केतकरवाञ्याच हे प्रत्यक्ष राष्टोपयोगी 
स्वरूप निवडक, विविधरूप आणि पातिनिधिक उताय्या्ारे तरुण 
वाचकाच्या आटोक्यात आणणे व अवश्य तेवल्या प्रस्तावनेने तै तरुणास 
विशद करून सागणे हाच या हाना केतकरसंग्रहाचा उदे आह, 

ज्ञानकोरहा आणि तत्कालीन विद्धान् 

केतकरानीं ज्ञानकोशाचा जाहीर सकल्प सोडला, तेब्हा आमच्या 
विद्वानाचीहि कल्पना ^“ हा तरुण विद्वान् करून कषून काय करणार १ तर एन् 
सायुङ्कोपीडिया न्रिटानिकाची देशी नक्र तयार करणार । ›` याहून पुर 
जात नन्हती | तथापि ज्ञानकरोशाचे प्रास्ताविक चार खड पादिरे, तरीहि 
हयी कस्पना त्या विद्धानाच॑च अज्ञान दाखविणारी ह्योती हं पटेल, आपण 
काय करीत आदीं व आज आपस्या राष्टाकरता विद्रानानीं काय करायला 
हवं) याची केतकराना पूणे कल्पना होती, हँ या सग्रहातीर त्याच्या स्वत.- 
च्याच निवेदना* वरूनहि कठण्यासारखं अहे, त्या काठच्या आपल्या स्फुट 
लिखाणासनधीं केतक्ररानीं म्हटठे आहे : 

८८ राजकीय अगर सामाजिकं मुधारणेविषर्यी जे लोक काही तरी काय 
करू इच्छितात, तथापि. . सोपपत्तिकं ज्ञान भिठवण्या8 ज्यास अवकाश 
नस्तो... ज्याच्या अगीं प्रयत्न करण्याची इच्छा आहे व कतेपणा आहे, 
अशा लोकास यापेकं काही ठेख उपयोगी पडतील असं वातं... 

“कतयां माणसास मदत करणान्या इतर माणसाची जरूरी अहे.कायांत 
मदत कृरणाय्या खोकास जे लोक हातीं ध्यायचे त्यासहि सामान्यत करतेम्य- 

जाग्रति लागते, सामान्य जनाष कां विचाराकची ओढख करून दिली तर् 
पुढाच्याच काम सुलभ हदल... 
न~~ ------ -- ~~~ (3 

“ प्रकरण २... 
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४ राष्वट्नेस व राष्रसवधनास जं ज्ञान उपयोगी पडल त्याचा थोडा 
अश या टेखात आखा आह. 

° माघं काम रि्षकाच अहेः * 

केतकराच्या स्वकार्याविषर्याच्या या उद्रारात त्याच्या वाङ्याचं उदिष्ट 

व स्वरूप विक्नित क्चाङ आहे. ज्ञानकोरात हेच कायं फार प्रचड प्रमाणावर 
आखलेठं असस्याने तं एका वाचकान्या एका दष्टिक्षेपाच्या पराकडच आह. 
तथापि या सग्रहातील ज्ञानकेरासनधौीचा एक उतारा" व प्रत्यक्ष ज्ञान- 
कोशातील दोन उतारे" पाष्ित्यास केतकरावच्या या राष्टलिक्षणकार्यक्रमाची 
कल्पना आस्यावाचून राहणार नाहीं प्रकरण २ मध्यै आजच भारतीय 
पाडित्य व पाश्चात्य राष्रातील पाडिव्य याची केतकरानीं राष्ठीय गरजेच्या दष्टर्ने 
जोखणी केटी आददे. प्रकरण १२३ मध्यै या चिक्ाल बुद्धिमत्तेच्या राष्ू- 
पुरुषाचे ‹ रा्रीय ज्ञातन्या ' सवधीच तच्वनज्ञान आटछेल, तै जितकै खोल 
आ तितकेच ते व्यापक व वास्तववार्दीहि आहि. ज्ञान ह जस पदवीकरता 
आणि प्रददनाकरता नसते, तसेच ते मेस्यानतर मोक्ष मिन्ण्याकरता किंवा 
त्राउनिंगच्या ' वेयाकरणाप्रमा्ें अन्तकाल ° -+०० 1 ५५९१ हा लाटिन् 

धातु, किंवा ^ भरिये ' ^ प्रियाव्हः दी सस्कृत सूपं म्हणत प्राण सोडण्या- 
करितां नसते । 

केतकरांचा एेदिक धुरुषाथंवाद् 
डा. केतकर हँ स्वधर्माची कुचेष्टा करणास्या पथर्क नसले, 

तरी परलोक आणि अध्यात्म याच्या माग रकागणारापैकींहि नन्हते. 
ते व्यक्तिः एेिक पुरुषार्थापटीकडची माषा कादीत नमत व राष्टालाषि 
याच पुरषार्थाची शिदोरी देण्याचा त्याचा सक्रत्प होता. आधुनिक ज्ानात 
व आधुनिक जीवनक्रमातच ही रिदोरी आहि, हं व्याना पट्टे होते. व 
प्राचीन-अ्वाचीन, पौरस्त्य-पाश्चात्य ज्ञानार्णवाकडे ते याच एेहिक पुरुषाथ- 
दृष्टीने पाहत. विद्येच्या क्षेत्रातील दही आधुनिकता, हा उच उषपयुक्ततावाद, 
आणि द्टी उदार दृष्टि येण्यास ॐ, केतकर यास जन्मजात दिखदारषणा- 

* ज्ञानकोशकार केतकर, गद्यविखापिका ‡ श्री. के. क्षी. 
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इतकी च अमेरिकैतील वास्तन्याचीहि मदत न्नाखी असावी, असें माक्ष मत 
अदि, जर्मनीसारखीं काही आधुनिक राष्हि ज्ञानाच्या क्षेत्रात “अमूतेपूजकः 
( ̂9811४८८ तच्वाच्या मागे लागणाररी ) असतात; या उख्ट अभेरिकादहं 
राष्ट कोणत्याहि पुस्तकी तस्वाचा सध आजच्या जीवनार्शी कोणता हे 
पाहण्याकरता उत्सुक असतं. ' अमेरिकेनैन्नम् ` मधील हा स्वभावविशेष 
आधुनिक भारतास विरोष उपयोगी आदे. ॐ. केतकर याच्या ज्ञान. 
मीमासैत उच्च षातव्ठी न सोडता हीच एेहिकपुरषाथेवादी दृष्टि राष्टापुर 
पेश केठेखी दिसेल, 

विविध विद्याना चाद व्यवहाराच्या कर्षत आणून ठेवत्ताना ङौ. 
केतकर आपल्या विशार व्यासगाचा; प्रवासाचा व॒ अवलोकनाचा जसा 
उपयोग करीत, तस्राच आपत्या थटेखोरपणाचा व ब्रात्यपणाचाहि उपयोग 
करीत, हया सग्रहातील त्याच्या राजकीय छिखाणावकून दिसून येईठ. 
विशेषतः खोकशाहीकड्ून करण्याच्या अपेक्षासवरधीं व्यानीं ज्ञानकोशात जं 
लिहि अदि. तं या दृष्टीने मोद मासटेवाईइक आहे. " ज्षानकोश › म्हणजे 
अत्यत गभीर चेहव्याने लिदहिठेला, अस्यत कटाठवाणी माहिती देणारा व 

बहूधा कुल्पातच वास्तव्य करणारा अजस प्रथ, अशी ज्याची कल्पना 
असे, त्याना हं प्रकरण ज्ञानकोशातीरु नसून एखाद्या लोकप्रिय पाश्चात्य 
वृक्चपज्ाच्या रविवारच्या आवृत्तं ती आहे, असंहि भाश्ड  ज्ञानकोशाच्या 
माननं त फाजील चुस्चुरीत अहि यात शका नाही! पण अपे 
फाजील मसालेदार भाग ' दिदेरो › सारख्या फरेच एन्सायङ्कोपीषशिस्याच्या 

ज्ञानकोशात व डा, जोन्सन्च्या रशब्दकोशातील साध्या शन्दाथांतहि 
आढकतीरू { पण एवढा एक गाभीयाचा प्रभ्र सोडला, तर या प्रकरणात 
जी राजकीय मार्भेकता, जी दुर्भव्छ माहिती व जी वास्तववादी दृष्टि अहि, 
ती कोणत्याहि शासनविषयक्र ग्रथात तरी आदेच वाटत नारी. या सग्रहात 
हा भाग अंतभभूत करण्यापूर्वी मीं तो शास्तनशाख्र वेऊन बी. ए. (स्पेशल) खा 
बसलेल्या माह्या एका तरुण आप्ताकद्कनच वाचन घेतला. एरी कचित्च 
‹ उद्गारवाची ' होणारा तो तस्ण ज्ञानकोशातीर सदर प्रकरण वाचून 

* प्र, १४ 
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क्मास्यावर उद्गारला : ““ ज्ञानकोश्चात असली कां माहिती आहे, ह मां 

परीक्षेच्या आर्धी का नाहीं कठलँ । ? 

खेठ्छकर कान्तिवाद् 

केतकराच्या राजकीय न्खिाणात रासनसास्रच्या खोल ज्ञाना- 
नरोषरच थट्रेखार प्रयोगशीखतेचादि मासा वाचकराना पाहायला भिदखण्याचें 
आणखी एक कारण आहे. केतकराच्या राजकीय आका्षात क्रातिवादातील 

¢ धनभाग 2 ( {0न\€ १९ृल्ल॑) तेवढा होता. पण " कणमागः 
( पध ५८ 25]6८॑ ) मात्र नब्हता, प्रत्येक क्रान्तिवादी कायकत मूखगामी 
पुनधटनेचा भोक्ता असतो, त्याचे समाधान कामचराऊ डागड़जीने होत 
नाही, या अथान पाहता केतकर मूलगामी ऊर्फ रडिकब् होते. परतु प्रत्येक 
क्रातिन्कारक योडाफार् भेतागलेला व निराश असतो तते मात्र ते नव्हते. 
त्याच्या विचारप्रधान क्रातिमागौसबधीं त्याना इतका विश्वास असे कां 
व्यवहारी लोक सत्याना स्वप्राद्धू आणि तद्डेवार्हक ठरवीत, " निःदाखयाचे 
राज्कार्ण ` या केतकराच्या राजकीय पुस्तकार्तारुनजो भागया सग्रहात 
निवडला आहे स्यात केतकराच्या राजकीय विचाराची अव्यत निकोप अशी 

नाज पाहावयास् सापडेट, वास्तविक पाहता महात्मा गाधी व पडत जवाहर- 
लार नेहरू याच्या राजकीय नेतृत्वावर् व॒ कायंक्रमावर् केतकरानीं कित्येक 

प्रसर्गी अतिरेकी रीकाहि केठेटी आहे. तथापि ' निःहाखांच राज्कारणः 

या पुस्तकात त्यानीं गाधीजी आणि गाधीवाद याच जितके मार्भिक गुणग्रहण 
केठेटं आढटेल तितके खास गाधीवादी ठकेखकाच्या छिखाणातदहि कचितच 
आदे राजकीय वास्तववाद् आणि व्यक्तिपरीक्षणातील ओदार्य या 
दोदहोच्या दृष्टा केतकराचा हा उतारा अस्यत अभ्यसनीय आदह. पणया 
उलट ‹ ४1101105 1५1४. › या त्याच्या पुस्तकात मात्र सखमप्राद्ूपणा, 
देकेखोरपणा वशर दोषाच्या आरोपास जागा आहे हँ कबूल करार्वे लागेल. 
तथापि राज्यवटनारासख्र व राजकीय पटनाचं व व्यक्तचं विेषणया दृष्टीने 

हा दग्रजी प्रहि अभ्यसनीय आहे यात राका नाही. १९२५ च्या राजकीय 
हकाच्या कायद्यान दिंदुस्थानला स्वराज्य भिठाठेडैच अहे, पण हिंदी पुढा- 
व्याना व त्रिध् कार्यकत्यौना स्या कायद्याचे अपरिहार्य निष्कषं नीट कठले 
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नसस्यार्न कम्जा घेणे तेव राद्िटं आहि असा केतकराचा  थीसिस् ` अदि 
पण कन्जा हाच कायद्याच्या राज्यात मुख्य असतो 1 ( 7088655101 18 11100 
70118 111 14५. हा कन्जा स्टेट सेक्रेटरीवर कियाद खावून भिव पाह. 
णाच्या या निधन पडितास राजकारणी पडितानीं वेड्यात काट तर त्यात 
त्याचा काय दोष? 

सामाजक विेषणातहि केतकर हाच फाजील विश्वास, फाजील 
आचशावाद् व फाजीर थइपणा दाखवीत असत अमे त्याच्या काद्रस्यातील 
उतार्यावकरून दिसून येद, केतकराचा ज्ञानमाम, केतकराचा आश्चावाद, 
केतकराचा धीटपणा व केतकेराचा नात्यपणा पाहून "फेनियन् सोसायटी ?च्या 
पपूलेटूसनीं क्रान्ति करू पाहणाय्या बनौडं शची आठवण इ्याल्याखेरीज 
राहात नादी, खछाकाना स्वत्च हित समजावून दें शक्य आहे, व व्यानीं 
तं समजावृून पेण्याचा अवकाश, कं जबरदरस्तीचे कायदे किवा रक्तपाती 
क्रान्ति याच कारणच पडणार नाही, हंबनाडर्शो यार्चे गृहीत कृत्य. पण 
फोनियन् सोसायदीच्या हीरक-महोत्वानिमित्त काढठय्स्या ठेखसप्रहात या 
दुर्दम्य आखशावाद्यानहि आपल्या या आशावादाचें विसर्जन केठेटं आदरे ! 

सामाजिक आह्ावाद व कटोर आत्मपरीक्षण 

पण॒ केतकराचाः आश्ावाद - जगाच्या अडाणीपणामूर्टटेच का 

होईना !-- राजकीय क्षेत्रात जितक्रा अनाटायीं होता तितका तो सामाजिक 
क्षेत्रात नव्हता, कारण सामाजिक क्षेत्रात केतकराच्या उदयापूर्वीं परिस्थितीर्चे 
विशेषणच सराल्र आणि वास्तव पद्धतीच स्चाठेठं नन्दते, आणि एकदां 
दोर्षनिदान योग्य तद्र्ने ज्ञास्यावर सामाजिक क्ष्ात तरी - परकीय सत्तेचा 

आणि परकीय स्वाथौचा सर्वव नसस्यार्ने - अर्याहून अधिक कार्यं सचा 
अस समजण्यास् हरकत नाहीं. 

पण केतकरायच्या कादमन्यातील समाजविच्छेषणात सखमाजसंस्थाच्या 
विच्छेषणापेक्षाहि समकालीन सुधारकाच मनोविचेषणच अधिक आहि. 
कारण महाराष्ट्रातील समाजसुधारणला दुहेरी कीड लागकेखी होती. 
एकतर जातिभेदासारख्या अस्यत प्राचीन सस्थे्ची पार्ढमुढै किती खोल व 
जटिर आहेत याची कस्पना पुष्कटटशा राब्दद्मर . दथारक्षतछन्ड् ज्ञानि 
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दुसरे म्हणजे अखेर या शब्दश्यूरानीं प्रघयक्ष तीच शौय करून दाख विरलं 
तरी त्याना स्या शौर्याच्या शताक्ैध परिणामाची कल्पना नसे, ‹ अप्पासादेन 
दग््याचें गरहचिच्न › या ' ब्राह्यणकरन्ये तील उताय्यात, एका प्रामाणिक वं 
ध्येयवादी सुधारकाच्या मनाची ओढाताण ॐ. केतकर यानीं सर्वसामान्य 
कादबसैकारपेक्षा फार खोक व फार वेगली दाखविखी आदे, अप्पाखाहेष 

डग्गे यानीं हीनकुखीन व भिन्नरजातीय असा शान्तेशीं विवाह केरा, तो 
उच हेतू केला. त्या विवाद्ात धाडसहि होते व भ्येयवादहि होता. तथापि 
विवाह सुखावह् दोण्यास एवव्या दोन गोष्टी पुरेशा मीर्दीत ह व्यास हदूदष्धू 
दिसून येतै. याखा कारण केवन्ठ समाज दुष्ट व मागसटेखा आहे एवे च 
नव्हे, तर व्यक्तिशः मनुष्यहि सर्वथा ध्येयवादी श्चाटेला नस्ततो+-त्याच्या 
काष्ट व्यावहारिक आकाक्षा शिह्छक उरलेस्या असतात | केतकरानीं हं सत्य 
सद्दयप्णे पण न डरता सा गितं आहे, आमच्या सुधारणावादी कादबरी. 
काराची कन्सना अरी दिसते कीं सामाजिक रोर्याच चिन्न रेखे म्हणजे 
शौय होय, पण स्वत.ला प्रिय वाटणार सामाजिक शोहि परिस्थितीटा 
पुरे पडणारे नार्ही.--त्या शौयाच्या छतीलादि एखार्दे क्षत आहे, हं 
सागण्याला न्याहून अधिक शोथ लागते. दहै आत्मपरीक्षणा्चै व ध्येय- 
दोषदर्शना्च शौय केतकराच्या कादनन्यात सर्वत्र दिसून येते. 

ड. केतकराची द्यी " बास्तवतर ` दष्ट म्हणजे केवषठ सामान्य भ्येयवाद 
व सव॑मान्य सदृगुणकस्पना याचा फुगा फोडण्यातला प्रकार नब्दता. तो तसा 
असता तर केतकरा्चं तच्वज्ञान व इन्सेन्-शो याचे तत्वज्ञान यात फारता 
फरक नाहीं एवर्दे म्हणण्यार्ने काम भागे असते. अप्पासाहेव उग्ग्याच्या 
सारख्या सामान्य सुधारकाचा ध्येयवाद् अपुरा पडतो, व म्हणून त्याच्यापेक्षां 
धीरोदात्त सुधारकाची गरज आहे असंहि केतकराना म्हूणावयाचं नाही; 
किंवा ध्येयवाद् ष्टी कस्पनाच भ्रामक आहे असेंहि त्याना म्हणावयार्च नाही. 
ध्येयवादाच्या कस्पनेनँ अनौरत, अकुटीन अगर आक्रमाशा सन्ततीशीं 
विवा करणास्या सुधारकाना स्वतःच्या मनार्चे आणि स्वतःच्या समाजाचे 

फारच अपुर चान असतें हं केतकराना दाखवायर्चे आहे, स्वतःच्या मनाचे 

योग्य ज्ञापके स्वतभ््या समाजाचं योग्य ज्ञान याची जागा कोगताहि 
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ध्येयवाद् भरून काद्र शकणार नाटी. स्वतःची मन स्थिति, समाजातीर वस्तु. 
स्थिति व पुढच्या पिढीला पडणारे पेच यांचा विचार न करता केवन्छ पृस्तकी 
विचार, परकीय रजवटींतीर सवरती व वतमानपत्नात येणारी साप्रदायिक 
प्रशसा याच्याकडे पाहून विवाह करणास्या सुघारकाच्या कर्तीवर व अवस्थेवर् 
ङा. केतकर यानीं ' ब्राह्मणकन्या > या कादंबरी अनेक बाजूनीं प्रकार टकला 

आदहे.- ‹ मयुटेच भवितव्यावलखोकन › या प्रकरणात तर जणू या प्रभा- 
सबर्घीच टेस्टमट अथवा " मृत्युपन्न "च केतकरानी समाजसुधारकाना 
उपलन्ध करून दि्टे आदे. जिच्या अनौरस कन्येचा विवाह एका उच्चवर्णीय, 
उच्चकुलखीन सद्ग्रहस्थार्शी लेखा होता अशी पोक्तस्री या रिकार्णीत्या 
कन्येला भावी पिदीसनर्धीं गभीर सषा देत आहे. ती म्हणते : ^" पण कारी 
असो, मखा तुद््या अपव्या्च भवितव्य अधःकारमय दिसत आहे; वञ्च ल्य 
एका सभ्य गृहस्थानरोवर र्ठ आहे ही आनदाची गोष्ट द्चाटी नाही, 
अर्सेच मास्या मनात वारवार येते. . . त्च लयम उच्च दजीच्या जातीच्या 
मनुष्यार्शी करून मी तुला आणे वुञ््या मुखा-बादडाना एकसारखं भीर्तीतं 
आणि संशयित स्थितींत ठेव आटे... . ज्या जार्तीत तुद्या नवरा जन्माख 
आला आहे, व्या जातीति वुञ्चा किंवा तुश्या मुखा-बान्ाचा प्रवेश कधीच 
होणार नाही. . - तारुण्यामुढं उदार भावना ज्याच्या मनात खेढतात 
असा एखादा तरुण गाटून त्याच्याशी तुक्च ल्य चिन्तोपंतानीं ज्याप्रमाणें 
लावून दिर तसेच वुद्या नवय्याख आणि वुखा करावे रगेर, पण अशी 
ठकवाटकवी किती पिडन्या चाखायची १. . कारटिदीला तुक्ष्यासारख्याच 
जन्माच्यी मनुष्याकडन मागणी आणी; आणि त्या मागणीबदरु तुञ्या 
नवच्याखा राग आला आणि ती मागणी वुद्या नवस्यार्ने नाकारलयी ह 
रेकून मला फार दुश्ख द. 

५ मला असं वातं कीं तुमच्या कुट बाचं जं भवितव्य ठरे आहे. तें 
ओढछखण्याचें तुम्ही ग्वत नाकारीत आहात . ...7 

डा. केतकर हे स्वतः रूढ अर्थान सुधारक नले तरी रूटीविषश्द 
वत॑न करण्याचें धैर्यं त्याच्यापाशी होतें याची साक्ष त्याचा स्वत.चा विवाहच 
देत आदे. व म्हणूनच ° एका सुधारकानें सुधारणेची तरफदारी करण्याकरता 

०..२ 
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िहिखेस्या कार्दनन्याः असे त्याच्या कादबसीच वणन नसे, तरी एका धीट 
सुधारक कटोर आत्मपरीक्षणाथं रछिदिषेद्या कादवन्या असँ त्याच्या 
कादंनभ्या्च वर्णन खासच करता येईल. तथापि सामान्यतः पुरोगामी 
म्हटले जाणारे कादबरीकार आत्मपर्यीक्षणाला तयार नसतात, व म्हणून या 
मंडढीकद्न ईडा. केतकर याच्या सामाजिक विचारावर “ जीर्णोद्धारकः 
(?.6४९2118) वृत्तीचा आतेप केखा जातो. 

केतकरराच्या कादबव्यांचा वाङ्मयीन दजौ 

ॐ, केतकराच्या कादबन्यातीर सामाजिक विचाराप्रमा्णेच रचना- 
कौशस्यहि बन्याच मतभेदाचा विषय ्चाटेटे अहि, ई. केतकर यार्चँ 
कथावाड््मम रेखीव व प्रमाणबद्ध नादी हं कोणासहि मान्य ोण्यासारखं 
आह, तथापि त्यामधील या दोषामुद्धं तै सर्वसामान्य मराटी कादबरीच्या 
तुलनेनें कोट बसविता येई या प्रभ्नावर मान्न पुष्कटच मतमेद होण्यासारखा 
आहि. एखादे समाजचित्रण जिवैत आहे, पण अव्यवस्थित आहे, आणि 
दुसरें एखादं समाजयचित्रण प्रमाणबद्ध आहे पण निर्जवि अहि. तर या दोन 
समाजचिन्नातील कोणत समाजचित्र कथावाड्यांत वरच्या दजां्चे ठरवार्वै 
या प्रभा उत्तर ॐ. केतकराच्याच शब्दात देता येई ते “परागदे "च्या 
उपसंहारात् म्हणतात-““जेन्हा चाद्ट् असलेला आयुष्यक्रम मनोरजक'करण्याचें 
कोशस्य कथाेखकास नसते, तेन्हा तो कृञ्चिम सविधानक तयार करून 
कथा मनोरजक करू पाहतो.' ““ वाचकवगं किंवा टीकाकारवगैदेखील या 
प्रकारच्या खोस्या समाजचित्राखा इतका सोकावलेला असतो, कीं 
¢ कारस्थान ` किंवा अदूमुत गुणानीं भरलेले नायक व तसस्याच नायिका 
ज्यात नसती ती कादबरी त्यास अपृणं वाट लागते. “ जगातील साध्या 
आयुष्यक्रमाची मनोरंजकता ज्या कथालेखकास शोधून काढता येत नादी 
अशा ठेखकाची कादंबरी च ध्येयरूप धरून इतर कार्दबस्या त्या दृष्टी तो 
तपासू खागतो. ^“ कथेचा कथापणा कारस्थानायुर्ढे उत्पनन होत नसून 
अनेक माणसे एकत्र मिदून जो व्यवहार होतो त्यामुढे उत्प होतो.“ 

* ॐ. केतकराच्या कार्दबय्या (ईड. द, न गोखङे ). 
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या उद्गारांवरून कादनरीटेखनासवधी ॐ. केतकर याची कां विशिष्ट 
मतं होती अर्घे दिसून येदं. टीकाशाल्नाच्या परिमाषत वरीर उद्गार 
भाषातरित करावयाचे म्हटस्यास वास्तवदरषन म्हणजेच कला; ह मत येर्थ 
केतकरानीं माडल आहे असँ दिसते. व त्याबरोबरच कृनिम कथानकामुर्ढे 
मनोरजक केठेटी कादंबरी श्रेष्ठ वा्यात मोडत नादी, असंहि मत ङा. 
केतकरानी व्यक्त केठं आहे. हरिभाऊ आपटे सोडस्यास मरार्दीतील प्रसिद्ध 
कादबरीकाराच्या कादनन्यादेखीख कृनिम घटनाच्या दोघापासून सवेथा मुक्त 
नाहीत, असे म्हणता येईर पण याचा अर्थं केतकराच्या कादबस्यात दोष 
नाहीत असादि नाही, व केतकराच्या कादज्रीविषयक उदुगारात पूर्णं ॑सत्य 

आहे असाहि नाहीं प्रमाणबद्ध बाहूलीपेक्षा जिवत परतु योडीफार सदोष 
स्वरी अधिक चित्ताकर्षण करील यात शका नाही. तथापि जिवतपणा हाच 

जसा स्वी सोद्याचा एकमेव गुण नर्द, त्याप्रमार्णेच वास्तवता हा कादबरी. 
सोदर्याचा एकमेव आधार नन्हे मराठीतीट कोणव्याहि कादबरीकारपिक्षा 
केतकराच॑ समाजविन्नरण अधिक वास्तव अहि; कारण त्याच अवरोकनं 
व आकल्नच अधिक खोल आहि. तथापि दी कथानकाटा एकजी वित्व 
येण्याला जी ठाम बैठक लागते ती केतकराच्या टठेखनात दिसून येत नाहीं 
त्यात चित्रणाचा एक प्रकारचा फुटकन्छपणा दिसून येतो यात शका नारदी. 

आणि तरीहि खोय्या एकरधपणापेक्षा हा जि्वेत पण फुटकढ ठेखनप्रकार् 
विचारी वाचकास अधिक आकधक वाटतो यांति राका ना. 

दोषाचं मूठ बोधतु ? 

डा केतकराच्या कादनय्यातील्या दोषाची ममासि थोड्या 

सदोष पद्धतीने केठेटी आटव्ते, केतकराच्या कादबन्यातीक दोष 

त्याच्या बोधहेतमुरे निर्माण ्चाले आहेत अशी दीका आजबर् अनेक वेव्ठा 
जञाटी आहि व अरीकडेच अभ्यासगपूर्णं पद्धतीने छिदहिलेस्या एका पुस्तकातहि * 
करण्यात आेढी आहे, केतकराचा बोधतु सिद्ध करण्याकरिता त्यांच्या 

` टीप . डा, केतकर याच्या कादबन्या ( डा गोखके ) 
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प्रस्तावनेतीर स्याचे स्वतःचे उद्गारि उद्धृत करण्यात आलेखे आदित. 
तथापि एखाद्या कार्दबरीकाराच्या प्रस्तावनेतील उद्गारावकून त्याची 
कादबरी बोधहेतुप्रधान ठरवि्णँं योग्य होणार नाही, क।दंबर्ीत जे विशि 
घटनाच्या द्वारे सागितलेक असते, व्याच स्वरूप प्रस्तावर्नेत सामान्यं 
सिद्धान्ताच्या स्वरूपानें सागण्याचा मोह अनेक कादबरीकाराख होत असतो. 

पण॒ तेवव्यावकून सिद्धान्तमंडनाकरिता त्यानीं ती कादबरी छिषिटी हं 
महणणे बरोचर होणार नादी" कादबररीतीर विविध प्रसग चितारीत असतां 
केतकराचौ भूमिका समाजाशी व व्यक्तीशीं तद्रूप होणास्या कलावताचीच 

असे. कादजरीतीर विविध पा्ाचं जीवन एकांमोय्याव एकसध कथा- 

नकात बसवि्णै मान त्याच्या प्रतिभेला पेखत नसे, किंवा त्याच्या वृत्तीटा ते 
मानवत नसे. कारण त्याच्या कादवरीतीख विविध घटनाहि पृष्कढ्दा 
स्वाभाविकपर्णे एका मध्यवर्ती घटनेन अकरुरताना दिसर्तील, पण त्या 
घटनाचे साये उघडे पड नयेत म्हणून त्यावर मुलामा चढविण्याचो पवा 
केतकर करणार नाहीत ! किबहूना वर॒ उद्धृत केलेल्या त्याच्या उद्रारा- 
वकून तर अपे दिसून येल कीं, हा विचित्र मानवी ससार मुलातच स्यासं 
इतका कुतूहल्जनक वाटे कीं, त्याला एखाद्या कादंबरीकारानें पुस्ती जोडर्णे 
म्हणजे निसर्गस्॒टीतील फलाफुखाना चिच्चकराराच्या पेटीतीरू रंगा्नीं श्वटवी 
आणू पाहण्यातला प्रकार होय असँ त्याना वटे. पण ^“ कलात्मक कथानक 
म्हणजे कृत्नेम आणि बनवाबनवीचं कथानके ” ही इतराची कल्पना जितकी 
खोटी, तितकीच केतकराची “४ वास्तव म्हणजेच सदय » दही अतिरेकी 
कल्पनाहि चुकीची होती, उथन्ठ, असत्य, आणि ईका इकवून एकन्न बख- 
धिेल्या संसारचित्र पेक्षा डा, केतकराचीं सखो, सत्य पण कर्षीर्शी एकत्र 
गंडाट्टलरड। ससारचिच्रं अधिक परिणामकारक अदित यात शका नाहीं षण 
सखोल आणि सत्य संसारावलोकनहि प्रतिमादेत कादंबरीकाराच्या हृदयाव्या 
मुशीत वितद्धून पन्हा जन्मावं लागते, हं ड. केतकर यानीं लक्षात षते 
नन्तं, याखा कारण कदाचित ज्ञानकोक्ष-रचनेच्या प्रारंभी स्या 1 स्वतभकडे 
वेतठेली ग्याशाची भरमिकाहि असू राकेख | जो आष ( ऋषितुस्य ) ठेखक 
मानवी संखाराकडे स्थितप्रजाच्या ट्टी पाहतो, त्याने ^ कादंबरी › म्हणुन 

~ ~~ ~ --~--~+ 
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पुराणसदश आख्यानपुंज वाचकाना खादर केठे तरी खपतीक, अशा त्याचा 
एकंदर शयोक दिसतो. 

~ न + ^” ण "~ - 

उधघद्धीं वागडधी बवास्तवता 

केतकराच्या कादबन्यात करात्मक एकजीवित्व किंवा एाक्ि 

उत्पन न होण्याला आणखी एक कारण असू शके, त्याच्या स॑साराव- 
रोकनात प्रेमापेक्षा कुतुहखाचाच भाग अधिक असे. त्यामुढे स्वतःची 
किंवा स्वजनाची जीवनकथा अश्चुपूणं नेत्रानीं तन्मयपणे सागणाच्या आप्ताची 
भूमिका ते घेत नसून विविधदेशपयैटनाची हकीकत सागगाच्या मुञ्चा 
फराची भूमिका त्यानीं षती आहि असा भास होतो. ते बोधाकरता 
लिद्दीत नसून चिच्रणाकरताच दिषितात यात शका नारदी. पण ते चित्रण 
सवसामान्य गुमट ( गपा ९१६०। ) कथानक वाचायला सरावछेस्या 
वाचकाला फारच यड आणे उघडंवागडं वाटते, ड केतकर उघड 
वस्तुस्थितीखा अल्क।र तर घाटीत नार्ह॑तच; पण सां वस््रहि नेखवीत 
नाहीत; रकिं्हूना ती वाचकानौ ^ पेश › करताना ते स्वत हि पुरता पोषाख 
करीत नार्हीत | अत्यंत हृदयस्पर्छा अशा एखाद्या अवस्थेच वा व्यक्ती 
परिणामकारक चित्र कादीत असता मर्ध्येच ते श्हणतीख, ५५... वगैरे विचार 
मजुदेच्या मनात येऊन गेले >, रकिंवा " कारङ्दीच्या मनात पुढील 
विचार आले?! कारि्दाच्या, मज॒टेच्या किंवा अप्पासाहेव डग्गयाच्या 
मनात आलेले विचार केबहुना व्याजवर आटे प्रसग, मरार्टीत बहुसख्य 
कादब्यातील विचाराहून व प्रसगाहून खास रमणीय ठरतील, पणते 
केतकरानीं अगर्दीच उघडेवागडे सादर केलेले आढठ्तील. एखाद्या उची 
पक्ान्नाला चव आणे पौष्टिकता अखावी, पण त्याच रगकूप उखिरवाखिर 
असावे आणि तं चादीच्या ताटात वादण्यादेवजजीं एखादयानं आपल्या 
खिश्चादून काद्रन आपल्या हातावर् टठेवावं त्यातला प्रकार कित्येकदा 
केतकराच्या सुरस संसारचित्र।च्या बाबर्तीत न्चारेखा आढन्छतो ¡ पण पक्रान 
म्हणजे ज्याप्रमाभं चादीच ताट नब्े, त्वाप्रमाणेंच कला म्हणजे केवट 
माडणी नन्हे, कथावाड्छयातील करात्मकतेचवा प्रमुख भाग माडर्णीत नखतो 
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तर अवलखोकनातच अस्तो. ज्याखा मानवी ससारातील रमणीयता पाहण्यास 

छोठच नाहीत व्याने दहातानीं चाचपून पाहिटेद्या अगर डोक्यातून 

काटटेस्या चार अर्धवट घटना कितीहि सजवून माडस्या तरी त्याला 
कादबरीचें स्वरूप कसे येइ १ 

पुथक्ररणपट् पान्न 
केतकराच्या कादबरीखा ओबडधोनड स्वरूप येण्यालछा आणखीहि 

एक कारण होतें. स्यानी वर्णिटेस्या घटना सत्य, अर्थपृ्णं व ॒चित्तवेधक 
अषितः व्यार्नी चितारटेस्या व्यक्तीदहि जिवत व कमनीय आहृतः पण स्या व्यक्ति 
सासारिक घडामोडीत जितक्या गुरफटाव्या तितक्या गुरफटलेस्या दिशत 
नाहीत, संखार हा एक असा विचित्र प्रवाह आहे कीं त्यात अवगाहन 
करणाराखा प्रथम डोकें बुडवावें लागते,- मग त्यानतर तो हातपाय इवे 
तेवटे ह्ाख्वो | तर उलट केतकरा्चीं पार्ज-मग स्या सिया असोत कीं 
पुरुष असोत, तीं पोक्त असोत की अपोक्त असोत,-ससारनदाच्या एेन 
धारेला कागवस्यावरहि डोके वर काद्रन सर्भोवार पाहत अतसा भाख 

होतो | सवैसामान्य पार््रहि समाजाची एेतिहारसिक गुतागुत उघञ्या डोन्यानीं, 
मोकव््या हातारनीं व भरपूर फुरसतीने उल्गडीत बसर्टी आहितसा भास 
होतो । तीं सर्वच ब्राह्मणकरन्पतील वेजनाथशास्रीसारणखीं स्तिथप्रज्ञ अतात 
असा याचा अथं नबे. तीं प्रवाहपतितच असतात, त्याचे हातपाय समाज- 
सकेताच्या विढख्यानीं आवन्रेटे असतात, त्यातून बाहेर पडण्यादतकीं 
तीं विरक्ति नस्तात, कीत्या विढठख्याना व्यथं दहिसके देणास्या 
पुस्तकी सुधारकासारखीं तीं मूढहि नस्तात | पण त्यापेकीं बहुतेकाना 
समाजप्रथष्छरण करण्याइतपत अर आणि पुरसत आहि अस मातर 
केतकराच्या कादंबय्यात दिसून येत. याचाच अथं केतकराच्या समाजा- 
वलोकनात सखोल्पणा, सदृदयता व ॒वस्तुनिष्ठता असी, तरी प्रत्यक्ष 
चिज्नणात मात्र केतकर आत्मनिष्ठ भूमिका सोद शकत नाहीत. केतकरा्चीं 
सर्वच वाड्यीन अपत्ये केतकराचीच भाषा बोलत अहेतसखा भाष होतो | 
पखाद्या घरातीक आबाख्वृद्ध लीपुरषानी आपस्या कतेबगार, भारदस्त 
कुटुबप्रमुखासारखी चर्याकरून वाबरण्या्च ठरविस्यासर पाण्याच्या मनावर 
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जो परिणाम होश्क, तोच परिणाम केतकराच्या कादबरीतील जिवत पण 
प्थक्छरणपटु पात्रे पाहून होतो ! 

आषे समाज-कथा 
सारारा, केतकसाच्या कादबय्यातील दोषहि समकारीन काद्बररीतील 

दोषाहून वेगठे व नवीन आहित, व म्हणून बोधप्रधानतेमुरे व्याच्या कादनन्या 
निघडल्या आहेत दी कस्पनाहि बरोबर नाही; आणि त्याच्या कादबच्या 
म्हणजे प्रनध आहेत, टी कस्पनाहि बरोबर नाही व्याचीं प्रे प्रथक्षरण 
करतात, व्याख्यान करतात, पण स्वत. केतकर समोर एकं नैतिक वा 
सामानिक सिद्धान्त धरून सिहीत आहेत, असं मान्न म्हणता येणार नाही. 
त्याच्या कादजरीची भाषा इतर कादनय्यातील भाषहून कमी रगवून 
सिहिटेटी, अलिप्त आणि उषडी-बोडकी (8०१) वाटत; पण ॒सवेध 
कादभररीत भिदून त्यानीं आग्रहयुक्त प्रतिपादन केठेठं नसून ताटस्भ्ययुक्त 
चिच्रणच केले अदि, असें आदद्रून येदईैख व म्हणूनच तिजमधून वाचकास 
समाजघटनेसबधीं कितीदहि जान भिढछत असं तरी तिला प्रब॑धाचं स्वरूप 
आं आहे अस म्हणर्णे चरक होय. त्याच्या कादबच्या म्हणजे एका विष्िष्ट 
उचीवरून आणि विशिष्ट अतरावकून सागेतलेस्या समाजकथाच अहित, 
प्राचीन ' आष काम्याप्रमाणै स्याना अभंचीन "आष समाजकथाः 
समज्णेच अधिक रास्त होडल. कारण अङितिता, बेपर्वाई, सामाजिक दृर- 
हृष्टि व॒धीट वास्तवचित्रण याच्या बाबर्तींत केतकराची तुकना प्राचीन 
ऋर्षींरीच होऊ रकेल, 

अर्थात् ह सादृश्य येर्थे निर्देिस्या गुण-विशेषापुरर्तच आहे ह 
सागावयाख नकोच, केतकरांच्या सामाजिक आख्यानात ताटस्थ्य आणि 
समाजहितेच्छा असी, तरी आष महाकाव्यात कवठ एवर्देच नर्ते, 
महाकाव्या्च महनीयत्व त्यावर सुदेव मेधमडलाप्रमाणेँ पसर खल्या भवितम्य- 
सूचकतैत व गृढतत असते. अत्यं कर्मगतीच्या चिघ्रणामुढं येणार हं 
गढ गाभीय केतकरसारख्या अद्र एेहिक पुरुषार्थवार््यांत कोटून येणार १ 

माषार्ेलीसंबंधीं गैरसमज 
डा. केतकर याच्या भाषारेलीषबंर्धीं जीं मर्ते प्रचलित अहित तीं 
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सरवैस्वी निराधार नसी, तरी त्याची अधिक छाननी होणें जरूर आहे. 
ईडा. केतकर हे प्रभावी मराटी टी लिहिणारात मोडतात कीं नादी या 
प्रभाला उत्तर अस्तिपक्षीच दावे टागेल, तक्ष॑च गद दैलीच्या विकासतं 
ज्यानीं निश्चित भर घातटी आहि अशा टेखकातहि डा. केतकर् यास 
निर्विवाद स्थान द्वि छागे. पण असँ असुनष्टि मराटी शेटीकाराची 
गणना करताना ई. केतकर याच नाव सामान्यतः घेतलं जाणार नाहीं व 
शैरीच्या सुदभौत त्यार्चे नाव निषार्हैच तर बहुधा ते दोषदशंनायंच 
निघेल | वस्तुस्थिति अरसी अहि की डा. केतकर यांच्या भाषारीर्टीत कित्येक 
असाधारण गुण आदेत तर कादीं अगदीं ढब दोषहि आहित. जे दोष 
आहेत ते इतके टोबल आहेत कीं ते शेदीचे स्हणण्यापेक्षा वाक्यरचनेचे 
अथवा व्याकरणाचेच म्हणावे लागतील, अर्थात ते अनवधानानँ अल्ल 
असणार ह उघडच आहे वस्तुतः अत्यत सूक्ष्म व व्यापक विचार एकेका 
ओजस्वी विधानात आटोपणान्या महाबुद्धिमान् ठेखकाच्या भाषाशखींतील 
अनवधानाचे दोष सर्व॑स्वी उपेक्षणीयच होत. तथापि तरुण अभ्यासरकास 
शारा म्हणून या सग्रहातील काही नमुने ये देणे उपयुक्त होईल. 

„ ५ आपण अस्त समज् की पृटारलेले वर्मच कोन्तिखात असने तर 
त्याच्यामाफत तुमची उनति साध्य स्चाटी नसती काय ? (पान ३५ ). 

५ खिस्ती “ चच › ऊफ संप्रदायसस्था मडद्धीस एकत्र जमवितात 
तं केव ख्याटीखुशाल्ीसार्टी नव्हे; तर लोकाच्याक्रदून सघशक्तीनं अनेक 
कार्य घडवून आणतात ?? 

८“ तथापि याबरोबर हहि सागितल पाहिजे कीं पुष्कढ उच्च प्रतीच्या 
लेखकास आप्या ठेखाची समकारीनाकड्न चहा होणार नाहीं हं खाऊक 
असते तरी तो लिद्दीष्ैच असतो.” 

वरीरू तीन वाक्यापेकीं पहिल्या वाक्यात ८ पुढारल्ठे वर्गं कोसिरात 
अस्ते `> याेवजीं ^ पुढारलेले वं कोषिलात अेतं ” असं सहणावयास 
पाहिजे होत, दुसन्या दोन वाक्यातील ग्याकरण-दोष सहज समजण्या 
सारखे आहित, 
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तथापि अनवधानाने द्याटेस्या या उधड दोषा्चीं तुरठक उदाष्रणें 
सेडस्याख केतकराच्या प्रभावी शैटीचीं उदाहरणे त्याच्या विपुल किखाणात 
सवेन्न विखुरखेटीं आहेत. पण तीं आपणास मान्य होण्याख व त्याचे वैशिष्ट्य 
पूणपणें कट्ण्यास दोलीसबधीचे आपले विचार आपण तपासून घेतकते 
^पािजत. रौखी म्हणजे आलकारिक, कोटीनाज, खटकेबाज, गर्हिवरलेई 
भाविक पण, लडिवाठ लेखन ही कस्पना आपण सोडन दिली पाहिजे, 
वरील सर्वं प्रकाराचा आकर्षक दोदीला कर्धीकधीं उपयोग करावा लागतो 
हं खर. पण यातीर एकि साधन न वापरता हेदी प्रभावी होऊं शकते 
हशि विसरून चालणार नादी, माधुर्यं हा चटीचा एकमेव गुण आहि असं 
नन्हे. ओज व सामथ्ये हे स्याहूनहि प्रभावी गुण आहेत व॒ विचारप्रधान 
गद्यात या गुणानाच माधुयौवक्षा अधिक महत्व अस्ते, ही गोष्ट रैटीचा 
विचार करणारे रोक पुष्कठढदा ध्यानात पेत नाहीत, ज्यां लेखकाच्या 
लेखनात आलकारिकता व लाडिक खलगी नाह, व्या केखकाच्या हिखाणात 
८ बाकी सवे आहे पण शटी मान्न नाद्यं: अशी कित्येकाची समजूत 
दिसून येते, वस्तुस्थिति अशी आहे कीं एखार्दे किखाण प्रमावी आहे, पण 
त्यात शेखी नाहीं असे म्हणणेच मुनी हास्यास्पद होय. या उलट ठराविक 
अल्कार अथवा अप्राख्गिक सल्गी या प्रकारामुढं किखाण परिणामकारक 
होण्यारेवजीं क्षीण व परिणामश्यून्य ज्ञास्याच दिसून येल. धीरगमीर 
ठेखनरोी काह विशिष्ट अलकारावेर व गुणावर अवल्बून असते अरस 
म्हणण्यापेक्षा टेखकाच व्यक्तिमत्व व त्याच्या लेखनाचां विघय याजवर् अवल- 
बून आहे अर्घं स्हणणेच अधिक योग्य होई, व या दष्ट पाहता केतकराच्या 
विचारप्रधान छ्खाणातील ङी तरी--म्हणजे ज्ञानकोशादि प्रथार्तीर शरी 
तरी--प्रभावी व धीरगभीर आहे, यात शका नाही. या सग्रहात उद्धृत 

केटेला ज्ञानकोशातीख ‹ दहंदुस्यान आणि जग ? हा उतारा (प्रकरण १३) 
या दृष्ठ विष चितनीय अदे, या प्रकरणातीरु विषय जितका व्यापक 

------~-=---~-- ~= 

कर मराठी गद्यदेटीय्या विस्तृत विवेचनाकारिता ‹ समाजविकाड्? 
( श्री, के. क्षी, ) या पुस्तकाची प्रस्तावना पाहावी. 
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साहे तितकाच तो अभिनव आहि. इतकेन्न नन्हे, तर डा. केतकरा- 
खेरीज कोणास माडावासाहि वाटला नसता, इतका तो वैशिष्टच पूण आहे. 
या विषयात केतकराच्या शटीने ज धीरगभीर, अर्थगर्भे व सूक्ष्मविचारी 
रूप धारण केलं आहे तें दुसय्या कोणत्याहि विषयात व दुस्या कोणल्याहि 
ज्यक्तीच्या लिखाणात क्राचित्च पाहावयास सापडेर सापडटच तरतं 
कासं गीतारहस्याच्या पहिस्या पहिल्या प्रकरणात पाहावयास सापडेल. 
अरा किखाणात वेगठे काद्रन दाखविण्यासारखे अलकार व गुमट 
सलगी याना अवसरच नसतो हं सागावयास नकोच. पण याचा अथं अशा 
धीरगभीर लिखाणात रौखीच नसते असा मान्न नब्दे. तसे म्हणणे म्हणजे 
शिकवलेल्या चाढीवर चाल्णाच्या सक॑र्शीतील प्राण्याना ‹ चाल ' अस्ति, 
पण॒ अरण्यात आपद्याच गतीर्ने चाल्णाय्या व्याघ्रसिहदि वनराजाना 
८ चाल › नसते असँ म्हणण्यातला प्रकार होय. अशा छिखाणातील शओेखी 
पारखण्याचा पाहिला मागे म्हणजे स्या डिखाणाचा आपस्यावर कोणता 
परिणाम होतो हे षाह हाहोय. या सग्रहातील तेराव्या प्रकरणाचा 
म्हणजेच विख्यात महाराष्दीय ज्ञानकोश तीर पषिस्याच प्रकरणाचा परिणाम 
वाचकाच्या मनावर असाधारण होतो अस दिसून येईल. सवैसामान्य 
मानसिक पातद्धी सोद्धन आपण उच आणि मोकन्या असा वैचारिक 
वातावरणात गेढ। असून, तेथून आपणास आधुनिक प्रगतिमान् जगाच्या 
दाही दिशा प्रथमच नजरेच्या टप्प्यात आद्या दिसत आहेत, अँ त्यास 
वाटस्यावाचून रा्णार नाही. या प्रकरणात आढद्कून येणारे बाञ्य-गुण 
* उपमा » " अरछकार ›, ' माधुयं ?, ' चटकदारपणा › या सारख्या ठराविक 
शब्दानां सहज सागता येण्याखारखे नार्हत. तथापि बुद्धिमान् व सदय 
वाचकास ते प्रतीत क्षास्यावाचून मात्र रा््णार नाहीत, या ङ्खाणात 
केवन्ड माहिती अथवा केवठ तकशास्र नादी, तर एक प्रकारचा अवेश्च, 
आटोप व उत्साह आदे. बया तिष्टीचाहि बल्दायी संसर्गं योडधीफार 
सामाजिक जाणीव असलेस्या वाचकास ज्ञाल्यावाचून राहात नाही. हा 
परिणाम शेखी या शब्दात मराटीत सामान्यतः अन्तत केस्या जाणाव्या 
कोणत्याहि वाङ्यगुणानी घडविता आला असता, असं म्हणता येणार् 
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नाही. एका विशाल विचाराच्या व॒ सकस्पाच्या ओदनं केतकराच्या 
लेखणीखा यें असाधारण गतिवडउची प्राप्त ्ाखी आहे अं दिसून 
येद, त्या गतीञ्या गभीर परतु प्रबल वेगात ते टील्या अनेक सिद्धात 
मादन जातात,- व्याख्या करून जातात+-- अनेक नवीन सज्ञा बनवितात, 
व केवट ज्ञानाच्या तेजाने वाचकात राष्टीय आकाक्षा व आशावाद् उस्पन 
करतात. र॑खछीच्या ज्या व्याख्यंत या सूक्ष्म, व उदात्त परिणामाची गणना 
नाही, ती व्याख्या फारच स्थूरू ्हट्टी पाहिजे. 

पण ग्यक्तींतीख भावना असो, कीं टेखनातील रस असो, त्याचे उघड 
आणि सूचित, उथठ आणि गभीर असे दोन प्रकार सभावतात, देशमक्तीची 

भावना बव तिचा बाङयातील आविष्कार याना जहा वर्तमानपत्री 
दिखाणाच्या काटात साहजिकच उ थन व भडक असं स्वरूप आले होते. 

ठराविक रेतिहासिक वीराचं नाटक आवाहन; स्वदेशाच्या खन्या खोस्या 
सामर््याचे स्तवन व प्रतिपक्षीयाचा उपहास याच्या पलीकडे है छिखाण 
साधारणतः जात नसे. व म्हणूनच जेथें स्वदेशाच्या उज्ज्वल इतिषहासाची व 
भवितन्याची जाणीव गुप्तप्णे आतरून स्फुरत असताहि बाहेरून मात्र केवढ 
वास्तववादी व कचित् अप्रियदहि विचार व्यक्त केठे जात; तेथील खोल 
भावना व उदात्त आशावाद् सामान्य वाचकास् प्रतीत होत नत, व 

टीकाकारारनींहि दुर्दैवान ते तेथपयत पोचवण्याचे कायं केठेढं नादी. 

उत्कटता आणि आल्कारिकता या दोहतून आल्कारिकतेखाच 
प्राधान्य देण्याची प्रत्ृत्ति या देशात उत्तरकाटीन सस्कृत वाञया्ने उत्पन्न 
केटी. उत्कट भावनतून अपरिहायंत्वानें सुचणारी वक्रोक्ति, आणि पाडिष्य 
व " मिरस्किङ्पणा ` याच्या भिश्रणानं बनविलेला वक्रोक्तीचा साचा यातीर 
फरक ओन्छख्णँ जकूर आहे. 

खबोधतेसबधीं विपरीत कल्पना 

अशाच तन्हेची गफलत ज्किष्टता ब सुबोधता याच्या बाबर्तींतदहि होते, 

केतकर् वे राजबाडे याच्यासारखे लेखक ष्ट छिषहितातः; ब फडके, खाडेकर, 
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अज्रे, सनेगुष्जी, य. गो जोशी हे छेखक सुबोध व प्रसादपूर्णं छिहितात, 
ही समजूत बाह्यतः खरी दिसली तरी दि्ाभूल करणारी आहे. सुबोध 
आणि दुर्बोध हे शब्द सपक्ष आहेत. परिचित अगर सामान्य विचार 
सुबोघपणें माडणे, आणि अपरिचित व असामान्य विचार आकलनास्या 
आयोक्यात आणर्णे व प्रभुत्व हातार््णे या दोन गोष्ठी सारख्या मापाने 
मापता येणार नाहीत. सुबोधता दही जितकी व्यक्तीच्या रखीवर अवलबून 
अदि तितकीच ती विषयाच्या मगदुरावरहि अवलबून आदे जे लेखक 
खोल व क्रातिकारक विचाराच्या वाटेसच जाणार् नाहीत, त्यानीं सुबोध 

लिहिटै तर स्यात फारस नवर नाही. पण ज्याना वाचकाच्या प्रत्येक 
विचाराला, कस्पनेा, फार कराय गृहीत शब्दाथांखाहि धका द्यावयाचा 
असतो, त्याच किखाण ^ स्पष्ट व स्वच्छ ((1९21) या अर्थान सुत्रोघ 
असे, तरी “ अपरिचितः या अथनिं अवघडच वाटणार. पण थोडा 
विचार केस्यास असं आददून येक कीं यातील एकान सामान्य विचार 
अधवटपणे माडला आदे; तर दुसन्याने असामान्य व॒ अभिनव विचार 
स्वच्छपणे मादन दाखविण्याची करामत केटी आहि. जे अवघड 
व॒ अपरिचित आहे, त सुस्पष्ट करण्यात खरी सुगमता असते. जे 
मुलातच परिचित आह, ते सुस्पष्ट करण्यात फाररी करामत नाहीं व स्या 
सुस्पष्टतेला फारसे मष्च्वहि नाही पण वरील दोन प्रकारच्या सुगम 
लेखनापेकीं अधिक मोलाची सुगमता चाखण्यास व पारखण्याख वाचकात 
नोद्धिक भूक व रग असण्याची आवश्यकता आहे, तथाकथित सुबोध 
टेखकार्नीं मराठी बाचका्चँ जर कोणते नुकसान कें अकल तर त्याच्या 

बुद्धीखा ' अग्निमाद्य › आण ह होय | किव्येकदा तर अपेहि आदद्टून येतं 
कीं दा, वेल्स, चेस्टटन्, रसेल, किंबहुना काठ माक्स्, स्प॑गूखर् , मिट्, 
स्पेन्सर याच्यासारख्या बौद्धिक महच पिढदार गद्य भिटक्या मारीत 
वाचणारे वाचक राजवाडे, केतकर याच्या ग्न विषयावरील प्र॑थातील 
गद्य वाचताना ठखका कागस्याची तक्रार करतात. वस्तुतः त्या्नीं मराठी 
गद्याखा धीरगभीर स्परूप देणान्या या विचारवीरा्च भाषाशेखीबदलि 
अभिनंदन करावयाखा हवै. पण या वीराच्या वास्याला मात्र “ विचार 

7 ^ 7 ५ -  /00  ( ०0 र ० 
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आहित पण शैली नाही ` किंवा असल्यास " दुर्बोध आहे? हा शेरा अद्याप 
तरी ठरल्यासारखा दिसतो ! बाचकात वाढीख लागलेव्या वैचारिकं 
अथिमान्यामुढे सुबोध यटी व दुबोंध शेटी या्यासचधी मरार्यीत काही 
विपरीत कल्पना प्रसत न्चाद्या आहेत टिव्छक, केतकर, राजवाडे याच्या 
सारख्या प्रख्यात विचाराग्रणीनाहि आकषक रखी नार्ही है मत रूढ 
्ास्यावर; त्याचीच प्रक्षोभक्र परंपरा पर्दे चाटविणास्या आजच्या 
पिददीतीख टठेखकावर दौटी नसस्याचा आरोप अधिकच होणार ह 
सागावयासख नकोच. 

ङ्कि्ता,- न्दे घनता 

भाषेचा दु्बोधता कवा अधिक सशाख्र शब्द वापरावयाचा म्हटल्यास 
भरेच ^ घनता › ठेखकाइतकीच वियावरहि अवलनुन असते. याचे एक 
अगदी अलिकडच व मनोरंजक उदाहरण यर्थ दिल्यावाचून राहवत नाष. 
संगीतासारख्या शासनीय विषयावर अत्यत सुबोध, प्रसन व खोकधिय मार्बेत 
लिददिणाय्या लेखकात श्री. गोर्बिदराव टेंबे याना अग्रस्थान आहे है सर्वमान्य 
होई, नकत्याच प्रकारित ब्चालेल्या त्याच्या ५ कल्पनासगीत> या 
अगदीं अलीकडव्या ग्रथाचे फम्सिं वाचीत असता, शास्त्रीय पिषय अस्यत 
सुगम केल्याचा जसा प्रत्यय येतो, ताच कार्यी ठिकाणीं जण स्वतः 
राजवाडे किंवा केतकरच एखार्दे गहन शाख्रीय तच एकेका चिरेव॑दी 
वाक्यात आटोपीत अदित कीं काय असाहि भास होतो, असे प्रस्तुत लेखकास 
आदद्ून आरे. पण अर्थात् हा व्या विषयाचा प्रभाव होय. आणि सुज्ञ 
वाचक अश्षा अवघड वाक्यातहि ठेखकानं अवघड त्रिय सोपा करण्यार्चेच 
कसन दाखविटे आहे, ह कवु केस्यारिवाय राहणार नाहीत, 

मोठमोठे विचाराग्रणी व तच्ववेत्ते भाषेमर्ध्ये नवीन दौटीच केवद्ट 
नन्हे तर नवी " क्षमता "च उत्पन करतात. आणि तरी त्याच्या छिखाणार्चै 
महस्व वाङ्यीन नसून वैचारिकच असते, हि खोटे नाही. ॐ, केतकर, 
राजवाडेद्रय, टिक या प्रस्येकाला शटी म्हणून वेगढी असली, तरी 
त्याच्या वाड््रयार्च महत्व विचारक्रातीच्या दष्टीरनँच अधिक आह, लोकमान्य 
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टिढक सामाजिक क्षेत्रात क्रातिविरोधी असले, तरी दुरु आणि हतबबुद्ध 
समाजात प्रतिकाराची रग उत्पतन करण्यार्चै कारय त्याच्या कणखर विचार- 
सरणी व रगे भाषारैटीनें कें यात शका नाही. इतिहासाचार्यं राजवाडे 
याच्या वाद्या रएेतिष्ातिके घटना व व्यक्ति याच्याकंडे कटोर दृष्टीने 
पाहण्याची,त्मानिष्ुरता आमच्या ठेखकाना रिकवुन;, सवग आणि आत्म- 
सतुष्ट देशाभिमानपरपरेखा ^ खोकदहितवादी प्रमार्णेच अप्रिय धके दिले. 
भाष्यकार आहिताभि राजवाडे यानीं अनेक शास्राना त्याच्या पोटयापुरव्या 
मर्यादेच्या बाहेर खेचून व्या सर्वाच्या पार्वभागीं असलेस्या अध्यात्मतच्वापयेत 
नेन पो चवि. याच राप्रीय दिग्गजाच्या माछिकित कोस्तुममण्याप्रमा्णे 
शोभणास्या ज्ञानकोशकारार्नीं आपल्या प्र्चड वाञ्यार्ने महाराष्टौस 
कोणता सदेश दिला, दँ पाह्णे जरूर आह. 

ज्ञ(नकोहकार केतकरांचा संदेश्ष 

अस्वल राष्टरीयत्व आणि अस्स आधुनिक बाणा या दोन गोर्टीत 
विरोध नाही, हं सत्य केतकरसप्रदायी वाड्याच्या अभ्यास्कास पटेल; 
इतकेच नन्हे तर तें त्याच्या रोमरोमात भिनेल. केतकरसप्रदायाध्या 
पर्वीचि नेते एक राष्टीय तरी असत, नार्हीतर प्रागतिक ऊरफं पाश्राव्या. 
नुयायी तरी असत. आगरकरासारख्याचा अपवाद अरा प्रकरणीं दाख- 
विण्यात येतो. तथापि केवव्ड सुघारणेढा तयार असे म्हणजे खरं खुर 
आधुनिक होरे नन्हे. आणि केवढ पूवंजाचा अभिमान बाठगणें म्हणजे 
प्राचीन संस्थाचं शास्रह्यद्ध .आकर्न नन्हे. प्राचीन भारतीय सस्कृतीचे प्रखोल 
आकलन आणि अर्वाचीन पाश्चात्य जगाच्या विविध प्रवाहाचं मार्भिक 
ज्ञान या दोर्हौखेरीज खराणुरा देशभक्ति निर्माण हो शक्य नाही, कीं 
खराखुरा सुधारक निमांण होणें शक्य नाही. टोकमान्य टिढकासारख्या 
कुशाग्र बुद्धिमत्तेच्या व अचूक अतःप्रेरणेष्या नेत्याची गोष्ट सोडली, तर 
बाकी बहूुतेक देराभक्त व सुधारक एकागी, अशास्रीय आणे अकरणात्मक 
विचारसर्णीनिं प्रस्त होते अं दिसून येईल, ‹ सुधारणा › करणे म्हणजे 
ज्या प्राचीन समाजखस्था कढस्याच नाहीत, त्याच्याशी आदन्आपट 
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कर्णे, ' देशभक्ति › म्हणजे स्वजनाच्या उघड एेतिहािकं दोषाबाबत् 
अंधत्व पत्कर्णे; आणि " राजकीय क्राति› म्हणजे परकीय सत्तेविरुद्ध ज्वल- 
जहा अथवा ओौपरोधिक लिहिण एवढाच अर्थं टिकक-सावरकरासारखे 
अपवादभूत पृढारी सोडस्यास्र दिबून आला असता. “या प्राचीन 
देशात राष्टराभिमानी भ्हणून काय करण्यास शासनीय दृष्टि सोडण्याची 
आवश्यकत नाही, ब आस्तिक समाजसुधारणा पुरस्कारतानाहि आगरकरा- 
प्रमार्णे नास्तिक किंवा धर्मविरोधी दोण्याची आवद्यकता नाही. ह 
या देशात दोनच पुरुषानीं अप्यत प्रभावीप्णे पुकार एकं खामी 
विवेकानद बव दुसरे ड. केतकर. स्वामी विवेकानद यास प्रसिद्ध पेच 
विचारवत रोर्मो-रोटा याच्यासारख्या सूक्ष्मदश्शीं तत्ववेत्यानी भारतीय 
राष्वादाचे खरेखुरे जनक ठरविले आहि. त्याच्या विचारात उत्कट 
धर्माभिमान, ओजस्वी देशाभिमान व निर्भय सुघारणावाद् आढटेल, 
तथापि सन्यासासारखा आत्यतिक त्यागमा्गे आणि अद्रतासारखा अति- 
परिचित परत दुःसाध्य वेदान्त याच्यामुटे या देशमक्त-शकराचायाचा 
संदेश सामान्य मनुष्याच्या डोक्यावरून निघून जातो. आजचै युग--कार्हीं 
अपवादात्मक थोर मनं सोडल्यास--धमंनिरपेक्ष पुरुषाथौचं व रेहिक 
ध्येयवादाच आहे अशा तन्डेचा सर्वथेव एेहिकपर, सपू्णं स्वदेशी, आणि 
सर्वस्वी आधुनिक अषा पुष्षार्थ-मागं, पाडित्य व॒ आशावाद याच्या 
आवेशनं साग, हँ केतकराचं अपव कार्यं होय । जपस्या धमशाखरज्ञाचाहि 
उपयोग केतकर सामाजिक पनेघटनेकरिता करतात; निभंठ देशप्रेभापरुखच 
ते स्वजनाचे दोषहि नि्भयप्े सागतात, आणि खरीखुरी आधुनिकता 
पचविव्यामुर्टैच ते उथन्ड पाश्चात्यानुकरणावर जागोजाग कोरडे ओढतात। 

आजचा काठ सशयवादाचा आणि सार्वत्रिक अध्रद्धेचा ( कण- 
छशा चा आहे. गाधीवादासारख्या शभरय्कै उदारमतवादी आणि 
ध्येयवादी श्रद्धेढा दोन तप॑ खेढवल्यानतरहि या देशातील तरण पिदी 

श्रद्धा्यून्यता, जडवाद व पोटभरू उपयुक्ततावाद याच्या आहारं जात 
आहि, नन्यात नर्व पाश्चात्य राजकीय मत अथवा " दञ्लम् ` आणि जास्तीत- 
जास्त भडक नवनीतिवाद याच्याखेरीज कोणतीच प्रणाली हातात षेण्याख 
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या पिदीक्च उमेद रादिलेटी नाटी. अशा स्थितीत याच देशातील एका 
महापाडिनारने ेदिक पुर्षार्थपर व इतिहासनिष्ठ असे राप्रीय त्वन्ञान ब तत्र 
सागण्याकेरिता सपूणं नानकोश निर्माण केला, ही वातां आमस्यातीर 
बुद्धिमान् ब निकोप तरुणाच्या कानी जाणे जकर आदे. ज्ञानकोश म्हणजे 
अगदीं कचित् प्रसगीं उघडण्याची एक वस्तु आहे, अथवा केवढ 
पंडिताकरता असलेटा एक कोश आहे, या पलीकडे सर्वसामान्य तरुणाना 
ज्ञानकोश्ाची अगर ज्ञानकोशसप्रदायाची अधिक माहिती नसते, आण 
केतकरानीं ° कोशयुग सुरू केटं › याहून अभिक श्रेय केतकरास देण्यास तर 
कित्येक विद्रानहि तयार नार्हति । 

वस्तुस्थिति अशी अहि कीं, राषटवाद आणि समाजयुधारणावाद याच्या 
प्राथमिक म्हणजेच केव भावनाधिडित अवस्थाची उपयुक्ता मार्गेच सपरा 
आहे. तथापि त्याची शाख्रश्ुदध अवस्था येण्याेवजीं काह नव्याच पाश्चात्य 
प्रणाखीरनीं या देशात प्रवेश केला या देशाच्या इतिहासाच व सामाजिक 
संस्थाचें स्वतन्न संशोधन करून त्यावर बसविक्ेस्या प्रणाटीेवजीं आयत्या 
विलायती प्रणाली वापरण्य।चा परिणाम बौद्धिक दास्यहा होय. हं बौद्धिक 
दास्य टाकठावयाचं अखस्याख संशोधन, कवृत्व, कस्पकता, आघुनिकता व 
देशप्रेम याचा मिराफ ज्लाला पाहिजे. आधदा देशाभिमान हा आधनल्या 
आधुनिकतेदतकाच धातुक होय. डोग्स आधुनिकता व डोटस देशाभिमान 
याचा संप्रदाय म्हणजेच केतकर-सप्रदाय असेहि एका अर्थानि म्हणता येईल, 
तथापि केतकराचा देशाभिमान व देशोद्धार याना केवढठ विद्तते्नच 
डोगसपणा दिरेखा नन्ता, तर कस्पकता, जन्मजात आशावाद व॒ निकोप 
विनोदवुद्धि यानीं डोढसपणा दिला होता. या डोढस राट्वादाचा अभ्याष 
व अवकलव करणान्या तरुण पिदीस कोणत्या " इञ्चम् श्वा ऊफ पाश्रात्य 
प्रणाखीचा अवलन करावा लागणार नाहीं असे निनधोकपणे म्हणता येल. 

अडचण एवढीच आहि कां, इग्रजीत व्याला शगालः किवा 
€ विपरीत सन्ना › म्हणतात, तशा स्मृ केतकराच षाञ्य रा्टकाये।त्सुक 
तर्णाञ्या पायवटेपाचून दुर पड आहि ! सवंसामान्य रोक " ज्ञानकोश 2 
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या स्तेमुटधैच जियचकून त्याच्या वटेस जात नार्हीत आणे केतकर याचे 
स्फुट ठेख किंवा कादचच्या ज्ञनकोश-सप्रदायीच आहेत असा टाकिक 
अहि ! पण आधुनिक काढ्ातील कोणल्यादहि राध्रीय कर्तृतवास प्रथम 
ज्ञानाची गरज आहे व ^ रा्रीय क्तत्वास उपयोगी अशा ज्ञानाचा अगम्हुीं 
कारखाना काढला आः हा तर ज्ञानकोशकाराचा गणा सञशोधकार्च 
क्षेत्र वेगै आणि चव्छवन्या छोकाचे क्षेत्र वेगर्ट; देशभक्ता्चै क्षन्न वेगर्टे 
आणि समाजसेवकाचं क्षे वेगै; या कल्पना बददून याकण्याकरिताच 
केतकराचा सवे खटाटोप होता. ज्ञानक्रोरश; भारतीय समाजराख्र, जाति 
भेदाचा इतिहास ( इग्रजी ), निःशस्त्राचँ राजकारण, विजयी हिंदुस्थान 
( इग्रजी ) वरे ग्रथ एकमार्गी सशोधकाकरिता नस्ल आदुनिक राष्राच्या 
स्पर्मैत उभ्या असलेल्या आपस्या या प्राचीन मातृभूमीच्या उद्धारकार्यात 
आवेशन िरू इच्छिषाच्या महत्वाकाक्षी तसुणाकरिताच आहित देँ 
वाचकाना पटल्यावाचून राहणार नादं 

केतकराच्या तच्वज्ञानार्च, संग्रदायाचें व हीच ईषद्- दर्शन आजच्या 
तरुण अभ्यासकाना एका अयोपशीर सम्रहाच्याद्वार्ं करवाव हाच हेतु 
हा संग्रह तयार करण्यास प्रेरक ज्ञाला आहे. आजचे तरूण-तरुणी केवन्ड 
कथा-वाङ्य तरी हातीं ब्रेतात, नातर् दुबल, भावनाविवश्च व॒ भाव्डं 
बोधवाड्य तरी हार्तीं घेतात, ही कल्पना तितकीशी खरी नाही. आणि 
ती अशत. खरी असेच तर त्या स्थितीची जबाबदारी शिक्षक, सपादक 
व टीकाकार याच्याकडेच येते दं आपण कबूल केलं पाहिजे. ज्या गोष्टी 
आपस्याकडून नावाजस्या जातात, निवडल्या जातात त्याच गोष्ठी तस्ण 
वाचकाच्या डोल्यापु सदेव राहणार. डा, केत +र याचे तकं, स्पू्विदायक 
व राषटरूवादी वाडब्य आजच्या तस्णाच्यापुदं निवडून ठेवल्यान एका मो्या 
व निकोप विचारक्षेत्नाचा दरवाजा व्याना उडून दित्यासारखं होईल. 

१६।७।५५ 
तकाराम आश्रम, टिक्छकवाडी, श्रीकृष्ण के. क्षीरसागर 

पर्ण २, 
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मास्या आयुष्याटा वक्रगति 

मासे आयुष्य इतर व्यक्तीच्या आयुष्यापेक्षा निराचछेका चरं टै १ 

हा प्रभ मी आपत्याला विचारतो तेब्हा अनेक गोष्टी मनात येतात. 9 
मी आपल्या आणि आपल्या परिचिताच्या, व्याचप्रमाणे देगातील 

प्रसिद्ध व्यर्तीच्या आयुष्यक्रमाविषर्यीं विचार कर्तो, तेच्डा मनुष्यप्राणी 
ब्याच अशी देवाच्या हातातील एक खेढणे आहे, आणे अ।पल 
भवितव्य ठरविण्याची प्रत्येकास मोकटीक नसते, प्र्येकार्चै भवितव्य 
काही नियमानीं बाघटे गेके असतें असे वाट् लागत. त्याची थोडी 

कारणमीमासा मागे केटीच आहू, प्रत्येक व्यक्तीष्ा आयुष्यक्रम काही 
अरौ टउरव्यासारखा असतो. जो सुशिक्षित मनुष्य एर्एल्. बी. 

होतो तो वकिटी करणार्, [कवा नोकरी करणार, जोषी. ए. होतोतो 
शिक्षक होणार किंवा दूरी कसटी तदी नोकरी करणार. नोकरी 
पादताना होता हदोदेतां मनुष्य सरकारी नोकरीच पाहणार. या प्रकारच्या 

नियमानीं प्रत्येक र क आयुष्यक्रम बाघटला गेला आदे, दिक्षण 

घ्यावयाचे ते काठश्यावयार्च हे, सरकार कोणत्या शिक्षणाखा काय किमत 
देते या 1वषर्याच्या सरकारी दृष्टीवरून टरत असते, इग्ट्डच्या पदग्याना 
सरकार मान देते स्यामुटे इतर देशात अभ्यासास जाण्याची प्रन्रात्त कमी 

आहे, प्रव्येक मनुष्य पोटार्थीं असव्यामुदे भल्ताच िक्षणक्रम एकाएकीं 
घेत नाहीं शिवाय विद्याभ्यांच्या मनात जरी एखादा आपल्या आवडीचा 

शिक्षणक्रम आला तरी त्याला पंसा पुरवणारे आदवापत्याला तो पेऊ 
देणार नाहीत. स्याना जा शिक्षणक्रम फायदेशीर् वाटेल तिकडेच ते पेसा 
प्राठतील पृष्कठदा मुलाच्या घरातील वडील माणसे कजं काटून मुला्चं 
शिक्षण पुर कयत असतात. दहै सवे व्या दिक्षणापासून पुटे आार्थैक फायदा 
होणार आहे याक्डे दृष्टि ठेवूनच करीत असतात, ते आपला पेसा गेर- 
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किफायतीच्या रिक्षणाकड कशाला घाटतील १ आदहबापाचे शिक्षणविषयक 
विचार अथात् त्याच्या अनुभवावरूनच ठरत असतात. जे खोक पुटे आले 
किंवा पेसेवाले ल्चाले ते कसे न्या याविषयी विचार करून तिकडे आपल्या 
मुलास जाण्यास संधि देतात, ज्या मागरनिं गें असता भवितव्य अनिध्चित 

आहे दिकडे जाऊ देण्यास कोगीहि आपल्या समुखाक्त उत्तेजन देणार् 
नाही, मुखीन गेरकिफायतीच लम करू नये म्हणून अश्ली आइवापे काठजी 
घेतात, तितकाच कवा व्यापेक्षा अधिक काकजी कोणते शिक्षण मुखाने 
्यावे याविषयीं घेतात, आणे विशिष्ट प्रकारच्या आयुष्यक्रमाची आवड 
आण व्यवहारदष्टि याच म्दणजे "“ अर्थ ” आणि “ काम 2 याचे दैत 
मुटाच्या निन्षणास्या बावर्तीत आणि माच्या लस्याच्या बावर्ताति सवं 

जगभर एकसारखे चाद आदे. शिक्षण देतानाच आयुप्यक्रम ठर विण्याकडे 
प्रयत्न होतो, किंबहुना भावी आयुष्यक्रम ठरवूनच शिक्षणाची दिशा 
आखण्यात येते 

मान्या आयुष्यक्रम ठरविण्याचा प्रयत्न नामच्या वडिलाकटूून 
आणि चुख्त्याकट्कन ज्ञाला नादी असे नादी. आयसी.एस्. ब्दवे दी 
मास्या वडिलाची इच्छा होती. डाक्टर ब्दावे दही चरुत्याची इच्छा हती, 
आणि प्रथकार बहाव दी मात्र कोणाचीच इच्छा नन्दती. त्याच्या महत्वा- 

काक्षी इच्छामुटे माञ्च बाल्पण कसे भिघड्लेतो एक निराढ्ाच वृत्तान्त 
आहे. तो सागण्याचे येथे कारण नाही, जे ईिकलो तेच रिकाबयाचा 
माञ्चा सकल्प होता असदहि नादं अमेरिकेकडे शिक्षणार्थं जाणाय्या 
तरुणाच्या पदिस्या पिदीषैकीं ॐ. रिखोत्रा आणि मी होतो, व्या अर्थी 
आमच्या दोघाचे पाय तिकडे वब्टले कंसे, ठराविक प्रकारच्या आयुष्य- 
क्रमापघरून निराला आयुष्यक्रम पेण्याची बुद्धि सुची कली इत्यादि गोर्टची 

मीमासा केस्यारिवाय आयुष्याला अले स्वरूप कसे आहे हं स्पष्ट होणार 
नाहीं मान्न वडीक लदानपणीच वारे, त्यामुटे पेसा थोडकाच होता 
आणि त्यामुढें दग्ल्डला आय. सी. एसृम्साटठीं पाठविण्याचे . विचार 
जागच्या जागीं राहिले, आणे ईिदुस्थानातीर शिक्षणाने जो आयुष्यक्रम 

आचरिता येल तोच आचरावा एवर्देच ध्येय काय तै माद्या चुखत्याच्या 
पुटं होते. व्याच्यापाश्ची माश््या परदेशी शिक्षणाखा पेसे नदते असे नाटी. 

वि 



माश््या आयुष्याला वक्रगति र 
1 व व ~ वा थ +~-~~ ----~-~--~-~ ~~~ ~-- ~ ~ ~~~ ~ 

माश््या वडिलाच्या पुजीपैकीं पैसे थोडे होते आणि त्यायुष्धेच मला इग्लडला 
पाठविण्याची योजना डोन््यासमोर कोणीहि ठेवली नब्दती 

माञ्च वडील वारल्यानतर मी उमरावतीलखा राहत होता. आणे 

वडिलाच्या पवार्जितावरच आमचे कौटिक व्यवहार चाल्ले होते आगे 
जर आमच्या वडील बधूना काटलेजच्या परीक्षात-यश्च येत मेरे असते, तर 
कदाचित् मास्या आयुप्याला ठरावेक दिशा लावण्याचा प्रयत्न देखी 

दयाल असता, तथापि व्याना काटेजात अपयरच येत गेले आगि सहा 

वघरोत त्याची इटरमीजिएटची परीक्ता पास काटी, णएव्देच रा श्रीपाद 
ववत ततरे, प्रो. चाफेकर, ॐ. रघ्रुनाथराव पराजये वभेरे मडन्ी त्याच्या- 
यरोयर केव्हा तरी होती स्याच्याकरता ठेवलेले, सहा व्र चिक्षणाङ्रिता 

राखलटे, पैसे सपल्य्रानतर व्याना नोकरी करावी कागन्धी आणि पद्ध ते 
अलाहावादकडनची पाटी एम् ए पास ठे तेनोकरी करताना अभ्यास 

करून पास ज्लाटे. व्याना आकेट्या अपयन्लामुक्छे स्याच्या मनात मास््या- 
विघर्यीं कोणत्याहि त्टेची महच्ाक्राक्षा वस्त नन्दी भघु उमरावतीत्म 

चछचित् अमत. मी आणि मान्ची आद अशीं दोघरेच अनेक वभे राहत होतो. 

आमचे चुक्ते वक्रीर होत, पण त्याचे बिच्दाड निरदे असे येगेधरमां 
परिस्थिति असता नी हायस्कुखात असताना च्या मडर्न्चा आयुष्यक्रम 
माद्या प्रमा्णेच इतरापेक्षा जरा निराव्ा ला, अद्यापेकीं एक उयक्ति 
म्हटली म्हणजे वीर वामनराव दोत त्याच्या आयुष्यक्रमाच्या निरादडेपणाचे 

कारण कादं अशीं मास्यास्तारखेच असावे अपे वाटत. स्याचा आयुष्यक्रम 
त्याचे वडील गोपाढशास्री हयात होते तोपयंत अगदीं सरठ होता. आणि 
गोपाठशास्री वारल्यानतर व्याला फाय्या कुट्ट्या वामनरावएची आई 
मास्या आदला मेटावयास कर्थं कधीं येत असे. दोघी ची आओढ्छख कोंकणा 
तील होती, आमवच्यामुढे नन्दती. गोपाठशास्त्याचं उमरावतीस ददी- 
सार्थीत पुस्तकाचं वस्टेशनरीचे दुकान दोतते. त्या दुकानावर् त्याचा निवह 
चे. गोपाढ्डशाल्नी वारर तेव्हा वामनरावत्या दुकानावर् भसं लागते 
आणि शार्देत जाण्याच्या बाबरतींत कानाडोढा करू छागले. त्याच्या आदनं 
परोपरीनँ सागून पादि; पण फारसा उपयोग ज्ञाखा नाही. त्याच सुमारास 
उमरावर्तील1 प्रागन्हृर ह! गस्कूल निघा, तेब्हा वामनराव सरकारी शाना 
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सोद्धन तिकड गे सरकारी छानठासोद्भन खाजगी शादे जाण्याच कारण 
बहूधा नापास ्ञाटेल्या विद्याया वरच्या वगात त्रेत असत हं दोतै. 
वामनरावानीं सरकारी गाढ्डासोडटीती नापास हौऊन वरच्या वात 
जाऊन बसण्यासाटठीं सोडष्मी नाहीं) तर सुग्वासुग्वी सोडली स्या शाैननच 

ते मेरटिकं स्लाटे, हुशार् विद्यार्थी असस्यामुद खासगी गाढेन असता 
देखील ते पास दयाल, त्याच्या पास होण्यावदून कोणाला आश्चत्र वारक 
नादी वामनराव, बाद्टक्रुष्ण सनुराम गडकरी, यरावत खुशाल देशपाडे, 
आभि मी, अपे व्यावेद्छतरे दायरकरुलखात्तील वाड्ध्रयाची अभिरुचि असलेले 
विनयार्थं समजो जात होतो स्यातद्या स्यात वामनराव आणि मी स्पर्ध॑मान 

व्याक्ते म्दणून समजले जात होती. गडकरी मास्या गोटात होते वामनरावाच्या 
गोटात पृष्कढ्टच मडन्ी होती. ते त्यावेच्या विद्याध्यांचे अनेक बावर्तीत 
पुढारी दाते गड्रड करून नाटक बद पाडावयाचैे असो, क्रिवा दुषरी 
काही भानगड असो) वामनगवाचे त्यात पुदारीपण अप्तावयाचच, मास्य 
कवितेपेक्षा वामनरावाची कविता अधिक चागली, असे आमच्या सहा- 
व्यायाचे मत होते पणते मत अज्ञानमुलक आदे अतत मी समजत अरघ. 
माद्ची प्रसा करणारा वहि होताच. 

या सव॑ गोष्टी देण्याचे कारण, स्या वेदची हायस्कुखातली व)ङ्य- 
विघ्यकर अभिरनि वणेन करावयाची, हे नादीं तर दोन तीन गोष्ठी 
या आठ्वणीवरून मनात येतात एक गोष्ट म्हट्टी म्हणजे धरी कता 
परुष मुलाच्या आयुष्यक्रमाचे नियमन करावयास नसला म्दणजे मुखाना 
स्वच्छदीपणाने वागावयाक् पावते आणि त्याच्या आयुष्याला निराद्ं स्वरूप 

यावयास एक कारण दाते. दुसरी एक गोष्ट म्हट्व्छी म्हणजे या स्वच्छदी- 

पणामुदधे आ भिढठविचेस्या स्वातन्याने जे काही गुणवैशिष्टय उत्पन होते 

त्याची अभिज्ञता सदाव्यायात सदज उष्पन होते. त्यारिवाय मास्याभोवर्ती 
करिवा वामनरावाच्याभोवर्त) काही मडव्डी जमली नसती आमच्या घरी 

तरी चरते असस्यामुके मास्यावर् नियत्रण होते वाननराव आपल्या वयाच्या 
चवदाव्या पधराव्या वर्षी जवचव्छ जवच्छमुखत्यार् ्ाटे ञाण व्यामुटे स्वेरपणा 

म्दणा, स्वतच्रपणा म्दणा किंवा स्वच्छदीपणा म्हणा, त्याची जोपासना व एक 
प्रकारची निभंयता प्वाच्या ठिकाणी अगदीं छहानपणापासून आली. तिसरी 
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एक गोष्ट उदिखाविश्ची वाटतेतीदही, कीःजेत्या वेव्छचे चार वाड्मयप्रेमी 
विद्यार्थी वर उटेखिले त्या चारहिमडर्दीनीं वाड्ययक्षे्रात आप अस्तित्व 
अज॒नदि ठेवले आहे विद्रार्थिदन्नेतीट वाञ्जयसेवा, स्या वेद्च्या स्पध, त्या 
वेवचा एकमेकाचा मच्छर या गोटी अन्नूनहि आटवतात व निरनिरान््या 
व्यक्तीच्या आयुप्यक्रमात जीं वाख्यवैरिएटवे दिमून आली स्यानाप्रारम 

विन्याधदयेतच दिसत द्छोता अक मगावाव्तै पण्या गोष्टी येये सामग्या 
कारण नाही. ती ए+ निराद्धीच गोष तयार् होदल, 

द्ग्रजी पदिव्या दयत्तेपामनतौं मटधिक होर६पस्त मजकडे पादणारं 
कोणीच नव्हते घरात खचि <तर् ऊदटवाच्या मानने अधिक होत अक्त 

आणि त्यानुदरे कोणतीहि ददात नव्टती भदटिफप्यंतचा कान्ठ म्दट्टा 

ग्टणज स्वच्छदाने विहार करण्याचा काठ होता असेच म्ये तदी चारक. 
या काट्टात दाष्ेटा जाव, तेरे एवं येईल ते पुराण कामे, मरादटी पुस्तकं 
वाचीत बसा>, कविता करावी) दूर्गामिमानाच्या गोष्ठी कराव्पात, भसा 
तो काच्छ होता 

नानकद्चरचनेच्या कायालय बारा र्भ लागी, स्या क्रियेचा 
द्तिदह्ास सवतच्पणं अग)दरच प्रसिद्ध कटा आद् प्रस्तुत प्रसमं त्याच्या 

अगोदरच्या १२ वाचा म्टणजे २९०४ पासून १९१६ पयैतचा पिबन 
१९०० पासून १९८२ पयंतच्या आ यत्रमाचा वृत्तान्त दिल म्हणजे बन्याच 
मडर्कीची जिज्ञासा परी होट जानकोद्ारचनेक्डे प्रत्रत्ति कमी लाटी 
याचे काहीं स्वरूप जर व्या पुस्तकात आर आहे, तरी एकदर आयुष्य- 
क्रमास इतराच्या आयुप्यक्रमापक्षा ञे निरे वदव्छण मिद्धाट व्याच कारण 

[किर 

वीर वामनरावाप्रमाणे हायस्करूट्च्या दिवसात उत्पन साख नसून काटजार्ताङ 
दिवसात उत्पन्न ्ाटे. 

परगा्वीं कोटेजात असताना ज स्वातत्य असते ते आपल्याच 

गावात विद्या 4 असताना नसते, आणि वस्याच मो्टीपासून विद्यार्थी 

मुक्त असस्यागदे व्यास अन्यास करणे करवा मनास वाट्तीक व्या गोरा 

करणे याविषयीं स्वातच्य असते. आणे व्यामुद्धे व्याच्या आयुप्याला जर 
कां निरारे वटण लागणार् असठे तर् तं लागण्यास्ं बव्याच टोकाना 
याच काटात वाव मिव्ठत असावा 
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ड्, स. १९०० मध्ये माञ्ली आदं बारी ब थोरी बहीणहि त्याच 
वर्षी वारी. व्यामुदठं एक त्च स्वातव्य वाटे आता मला जगभर 
वाट तिकडे भटकावयास हरकत नाहीं असे वाट् लागे आणि 
अगदीं स्वतच्र मनाच्या स्थिर्तीत मी कोटेजमध्ये प्रवेश केखा, मी विल्सन 

कोटेजात १९०१ पौसून १९०५ प॑त॒ रिक्त होतो त्या कठिज- 
विष्रयीं आाम्हास अभिमान दहदोता असे मूर्व्छीच नाहीं कारण खरोखर 

स्या वेदेस फग्चुसन कोडिनविघर्यीं आम्हास जो आपलेपणा वाटे तो विस्सन 
कोंटेजविघर्यीं वाटत नग्हता येय कांटेजात असताना मनोत्रात्ति साघारणत. 

पुदढीलप्रमाने दोत्ती प्रोफेसर युरोपियन होते. व्यामुदे युरोपिअन टोका- 
विष्रयीं जी भीति वाटत असे ती वाटत नव्हती, आणि काडिजच्या 

नवालकाचे एकदर् धोरण राप्रीय भावनाच्या,विरुद्ध असे त्यामुरे युरोपिग्रन 

लो काविषयीं म्हणजे स्याच्या सावजनिक बाबरतीतील हैतूविषयीं द्वेषवुदहि 
उत्पतन हो लागी. जन्या पेशवादच्या गोष्टी निघास्या आणि त्याते 
८ हे ब्राह्मण खोक व्राह्मणेतराना फिंवा सारस्वतासारस्या जातीना देखील 

बरोबरीर्ने वागवीत नसत? अपने कोणी ब्राह्मगेतर् करिवा सारस्वत विदार्ध्यानीं 
म्हटले म्हणजे आमचे प्रिन्सिपाट मंकिकन याच्या तोडावर् हास्य चमके, 
जण काय इग्रज रोक इतर लोकाना बरोवरीच्या नात्याने वागवावयास 
तयार होते [ एवद्च नव्हे तर पशये घराण्याविषयी तुच्छतेचे उद्रार कोणी 

काटने तर व्याबदल ड मेंकिकनसादेबाना आनद होई ' गगाबाई ही 
न्वागल्या वतणुकीची नसून तिचा जाणि नाना फडणविसाचा वाईट सध 
होता ` असते म्हणणाय्या मडर्नीत देखील नात्तिमावना दिसून येद् पमु 
सारस्वत व काही कन्हाड दी मडब्डीत्या किंवदतीवर विश्वास दाखवी तर् 
त्या विधानाने कोकणस्थ चिद्न जात. आणि या विषयावर भाडणे डिबेटिग 
छुबात सुरू ्ार्छी, त्र डा. मेकिकन अगदीं खूषर होऊन जात, इपीरि्ओदिक्म् 
म्हणजे काय हं क्रोणासहि ठाऊक नाहीं तरी मकिकनखा इपीरि्जदिस्ट 

समजत असत. आणि जी नीति लाड कञ्चनची होती तिचे मृबरं युनिब्हर्धिरटीत 
प्रवर्तक मंकिकन समजले जात. मंकिकनचं सामान्यपणें व्यवहारध्येय पुटील- 
प्रमाणे होते. इम्रजी भाषेर्चे प्रसुत्व सर्वं देशभर रहावें एवर्देच नन्दे तर सर्व॑ 
देशी भाषा तिच्याखाखीं चिरडस्या जाग्यात आणे देशी भाषाना कठिजमध्य 
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प्राधान्य मिद्ध नये म्हणून स्याची खटपट असे, अस्प सख्याकाची फिकीर 
मैकिकनला फार वायत असे. कोटेजमभ्यं जरी महाराघ्रीयाचा भरणा 
अप्यीहून अधिक होता तरी मराठी पत्राना, तीं स्वौस समजत 
नाहीत म्हणून, ब्दी होती. डिवर्टिग सोसाय्टीत मराठी भाषस मजाव 
होता व मरण्टी व्याख्याता कोंलेजात आणण्याची बदी होती. सवे विद्यार्थी 
मराटी जाणणारे नाददीत हे कारण सागण्यात येत असे. डा. मकिकन 
मराटीचा अभिमान दाखवी तो स्वत. मराटीच परीक्षक होण्यासादीं होता. 
जेव्हा मरार्टीत शुद्धलेखन सुधारणा करण्याचा बूट १९०२-३ च्या सुमारास 
निघाला तेष्हा मरारीच्या अभिमानी मडर्व्मीना ती “सुधारणा?” तहकूब करून 
घेण्याची खटपट मेकिकनमापफंत करावी कागली. “' दुद्रटेखन सुधारणा 
ऊफः सरकारी जडावा ?› या मथन््याचा एक टेख प्रो. दाकरराव गोखले 
यानीं प्रमा 'त सहला होता, त्या इृद्धटेखनसुधः!रणेस बहूतेक सवं 
वाडमयसेवक विरुद्धच होते, तथापि इभ्रज लोका्नीं मनात धेतलेले काम 
हिदी लोकमत तुच्छ मानून करीत जावे असा सप्रदायहोता. डा. भाडारकर 
एवढेच काय ते महच्वाचे महारार्रय स्या योजनस अनुक्रूल होते. पण 
ई. भाडारकरास मराटी वाडमयसेवकात स्थान देणे अप्रयोजकच होईल 
ॐ. मैकिकन याच सुमारास परमानद प्रादंञ्चच्या निब्रधाचे परीक्षक हाते 
आणिमी स्या वेदेखछा निवध पाट्विला होता, परतु हे बक्षीस मखा मिढार्ठे 

नादी, स्या वेटेस ङ, मकिकनबरोबर दुसरे परीक्षक रा ब. विष्णु मोरेश्वर 
महाजनी दहे होते. व्यानीं जी रिफारस केटी तीच पृं मज्ञूर साली बक्षीस 
मला द्रा अशी त्याची हिफारस नव्हती. पूं वधभराने व्या विषयावर 
सोटण्याचा प्रसग आला. जबर्पूरपासून गो दियापयत प्रवास करीत असता 
एका उन्यात अगम्दी दोघे सापडलो, तेग्दा अनेकं विषयावर बोलणीं चारखं. 
त्यात दाहि एक विषय होता, परमानद् बाक्षिखाचा स्पध्यमान नि्रघाचा 
विषय “ तुकाराम, एकनाथ इत्यादि साधूच महाराष्टरातील काय? या 
ग्रकारचा होता. तेन्हा महाज्नीनींच मास्या बोरुण्यात आस्या विषयावरून 
५ तुम्ही परमानद प्रादृञ्चकरता नि्रध सिषा होता काय म्हणून 
विचारटै. ““ होय ” म्हणून मी उत्तर दिल, तो निबध कोटं प्रसिद्ध करणार 
आहात काय म्हणून विचारले, तेनब्दा ^“ तो प्र॑थमालेन प्रसिद्धीला 
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घेतला आहे * असे सागितरट, तेन्हा ते म्हणाले, “५ तुम्हाला बक्षिस मिटा 
असतं, पण खिस्त आणि तुकराराम याच्या वुख्नैत दम््ीं उगाच पडला. 
हा निग पूर्दे प्रसिद्ध ज्ञाखाच नादी. मी त्यानतर अभेरिकेला गेर्खो. निनध 
लवकरच प्रसिद्ध करू (ग्रथमाठैत कीं विश्वहृत्तात १) अर्स प्रो विजापूरकरा्च 
पन्नरहि आर्ट होर्ते. तथापि पटं विजापूरकराच्याच काराग्रहवासामुटे व्याच 
प्रकारानच बंद पडटं. आणि तो निवध पुढे कोटे तरी गेखा मान्ची 
त्यावेब्धेस बक्षीसासाटीं शिफारस केटी गेटी नाही, कारण तुकाराम आनि 
खिस्त याची तुना करण्याचा अन्यापारेषु व्यापार मीं केखादहं जरी खर 
असख, तरी जोडपरीक्षक मकिकन नसतेतर ही तुख्ना अव्यापारेषु व्यापार 
आहि अखं महाजर्नीस वारटैच असते असं मखा वाटत नाही, 
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ज्ञानकोशाच्या कल्पनेची उत्पत्ति 

ज्ञानकोशाच्या कस्पनेचा पारम मास्या मनात केषा याला या- 
विषयीं आत्मपरीक्षण करिता असे आठवतं कीं, उमरावतीन्या सिटी 
छायत्ररीसत तेथील एका सिद्वान् वकिकानीं ( रा. मोरोपत मराठे) "एन्- 
सायङ्कोपीडिया त्रिटानैका ची एक प्रत नजर केटी तेब्हापासून याला. 
यावे्ठेस म्हणजे १८९७ च्या सुमारास हीं पुस्तकं मीं प्रथम पाहीं आणि 
त्यावेदेस व्या प्रथाचा उपयोग करून वेण्यादइतकेँ जरी माक्ष शिक्षण वाढले 

नन्तं तरी त्या म्रथाचे स्थूल स्वरूप मास्या चागलच लक्षात आरं आणे 
असा प्रथ मरार्टीत असावा अस वाटले त्याच सुमारास एक मौजेची गोष्ठ 
घटन आली ती अशीः मी हदायस्कूलमध्ये असता साधारण बहुश्रुत असा 
विद्यार्थी आहे असी मान्नी प्रसिद्धि ज्ञाखी होती आणिस्या प्रसिद्धीख 
कारण म्हटख म्हणजे आमच्या वर्गाच मास्तर रा. नारायण वामन त्ते, 
नी. ए, ( हे पुढे महाराष्टीय ज्ञानकोशावे ग्राहक स्ञाठे) यानी मला कौोतु- 
कान ““ एन्सायङ्कोपीडिया? ह नाव दिक व त्यामुठे काही स्नेदहीमंडब्डी 
मान्ची यद्रा करण्याकरिता मला एन्सायङ्कापीडिया म्हणु कागदी होती. यां 
गोष्टीचा माद्या मनावर प्रेरक परिणाम कितपत न्ञाखा असेरू है सागता येत 
नारी. तथापि आत्मपरीक्षणास सुरवात ज्चास्यामू्े जी गोष्ट आटवी तिचा 
यें उदट्धेख केला आहे एवदेच, एन् सायङ्का्षीडियासारखा प्रथ मरार्टीत 
असावा असे त्यावेटेस मी कारी जणापार्षी बोख्लों होतां षि आठवतं 
त्यानतर मी एन्सायङ्कोपीदहिया अगदी विस्कून गेला होतो असं म्हणण्यास 

काटी हरकत नाही, तथापि १९०६ मध्ये म्हणजे प्रथम पएनसायङ्कोपीडिया 
पाहिल्यानतर ९ वषानीं अमेरिकैतील कार्नैल युनिब्र्सिटीमध्यं माक्षा प्रवेश्ष 
क्षारा; आणि त्यावेटेस अनेक एन्सायङ्कोपीडिया बारवार चटण्याचं काम 
पडले आणि त्यावेठेस देखील असे प्रथ मरार्टीत नार्हति याचे मढा दुःखः 
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शोत असे. तथापि कार्नैर युनिन्र्बिटीम्ये असतां या प्रकारच्या प्र॑थाची 
अडवणूक आपणच व्यावी ही कस्पना मनात उद्भवली नाही. 

इ. स. १९०८ मध्यं दुसरी टम हवे युनिग्दर्सिंटीमर््य होती. तेर्थे 
असता साय्कोपीडियावेघयी विचार पुनः आला आणि व्यास कारणेहि 
ज्ञा नेस्तन कपनीरने “' दुज लीफ एन्सायज्कापीडिया » काटल होता 

आणि त्या एन्सायङ्कोषीडियाचा विक्रय करणारा एक गृहस्थ हार्वडं 
युनिगदर्सिरीच्या विद्याभ्यामर््यै गि्हाद्के भिक्विण्यासार्टी आला. त्या 
वेठटेस मौ एम्. ए क्षाठेखछा ्ोतों आणि जातिभेदाच्या इतिष्टासाचा पिला 
माग छिदहीत होतो. तस्यामु सशोधनपद्धतीशीं मान्ला परिचय स्ञाखा 
होता आणि माक््यात एखादा ठकेख अगदी आजतागायत आष किंवा नारी 
हं वाङ््रयसूचीसारे सदम प्रथ पाहून तपास्षण्याद्रतकँ ज्ञान उत्पतन श्चा 
शोत. त्यावेटे् नेस्खन सायङ्कोपीडियाच्या कपर्नानं अशी जाहिरात दिखी 

शोती कीं आमचा एनसायङ्कापीडिया घेतला तर तो मागस्ठेखा कधीच 
राहणार नाटी. कारण जसजसे शोध होतीक तसतशी आगमी नवीन पर्ने 

छापीत जाऊं आणि जुन्या पानाच्या पेवर्जीं तीं पाने धारण्याची संपि 

वाचकांस देऊ. या कपनीच्या बाण्याचा उच्चार अर्थात् प्रचारकाकड्ून 
साखा आणि त्यापूर्ढे मी त्याचे ठेख कितपतं आजतागायत आहेत त्याची 
तपासणी त्याच्या देखतच केटी, तेब्डा या सायक्कोपीडियातील वैशिष्य्य 
खरोखर मजकुराचा आजतागादतपणा नसून बाधर्णीत होत ह माल्या 
प्वागङच नजरेस आ" त्या सायङ्कोपीडिर्याती ल प्रत्येक पान स्वतनच्र होर्ते, आणि 
पाटीखा शिवण नन्हती तर प्रत्येकं पानास्त बाज्ञला मोटारखीं भोकं प।डलीं 
शर्त; तीं भोकं जाडी तार किंवा सन्द जाईल अशा बेताचीं होतीं व तीं सर्व 
पानं सढदईने ओवरी होती, म्हणजे त्यात वाटे तेन्हा वाटे तै पान काद्रन 
टाकून नवीन पान घाङता यवं अशी सोय केटी ्ौती. केवल ह्या सोयी- 
मुदे प्रथ नेहमीं आजतागायत राहील व तो तसा ठेवण्यास प्रथार्च 
संपादकमडवछ तयार अहि अक्षा मास उत्पन्न होत होता. तथापि जर 
आपण मजकुराचें परीक्षण कटं छगलो तर अस दिसून येदर कीं बराचसा 
मजकूर काठजीपूरवैक छिहिखा नन्हता. हिदुस्थानर्विषयक अनेक ठेखांमर्ध्य 
इतक दुक्ष भक होतें कीं, हे ठेख कोणी तरी अग्दीच अनधिकारी 
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माणसानं छिद्रे आहेत असं दिसून आस्यारिवाय राहत नसे व त्याप्रमाणे 
मीं अर्थगाल्नावरील ङेखहि पारे, तेव्हा किल्येक निनाबी लेखकानीं कां 
तरी कोटला तरी मजकूर घेऊन कसा तरी लेख तयार केरा मि असें 
वाटे, मला गिच्हाहंक बनविण्याच्या उदेशानें जेन्हातो विक्रेता प्रयत्न 
करू रागङा तेब्हा मी अनेक दोष दाखवृून दिके, आणे स्यासुढे आमच्या 
इमारतीत रादणास्या पदवीधर विद्याध्यौनीं त्या प्रथाकेडे अनुकूल दृष्टीने 
पादिकं नाही. याप्रमाणे व्या किक्रेत्याची निराशा ज्ञास्यावर तो मा्याकडे 
आला आणि ^ तुम्हाढा जर लकेखकर्मडव्छात व्यावयाचा कंपनीने विचार 

केला तर वुम्ही येण्याचा विचार कराल काय? अशी त्याने प्रच्छा केटी, 
मी व्यास आपी समति दशंषिटी, व पृ त्या ग्रथाच्या मुख्य सपादकाकद्ून 
तीच पृच्छा करण्यात आदी. स्यानततर मी समर्तीच उत्तरहि लिटि परवु 
पच्रव्यवहार यापु सुर्व्यच केखा नाहीं, तथापि या ग्रथाच्या सखपादकमडन्ात 

आपण जाऊं आणि आपण दोन वैसे मिढवृू या अपेक्षिने आपणास परिचेत 
अख्टेस्या विषयापेकी कोणकोणत्या विषयावर नवीन ठेख पराहिजेत याचे 
टाचणदहि कें होते. पण मुख्य सपाद्काकडून मास्या पलास जनान न आस्या- 
मुढे तं सर्वं जागच्या जा्मीच रिट. तथापि चाद्दू मजकूर रद करून 
आणि नवीन मजकूर करण्याचै काट मिदवार्वे या अपेक्ष स्या भ्रथातीख 
काही भागाचं बारीक परीक्षण मात्र ज्ञाठं यात रंका नाही, 

हावंडं युनिन्हर्सिटीमध्य अस्ता कोशरचनेच्या कृतीँ शीं मला परिचित 
करणारी याशिवाय दुसरी गोष्ट घटन आदी ती अक्षीः--वे्स्टरच्या मोञ्या 
शब्दको शाचे त्याबेकचे सपादक डा, रंग यानीं दही डिक्डनरी अगम्ही 
कशी सपादित आहा आणि जेन्सनच्या काठापासून कोश्च करणारानीं 
काय काय खटपटी केस्या इत्यादि विषयावर हाव॑डं युनिब्दर्सिदीच्या 
विद्याध्यापु्ं एक व्याख्यान दिर. 

तै व्याख्यान रात्रीं साडे आड वाजता सुरू श्चं आणि प्रभोत्तरं 
होत होत कायक्रम १०॥| ला संपा, तेन्दं डा. ठग या मी आपल्याच 
खोखीत येऊन निजण्डि आसूत्रण केर, आणि दुर जाण्याच्यारेवजीं 
जवच्छच्याच रिकाणीं तश्ची सोयक्षाखी तर बरी अचं वादन तेर्यानीं 
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पत्करल, आम्ही दोषे जण माञ््या खोर्टीत आस्यानंतर आम्ही कोफी केटी 
आणि रार््री दोन वाजपयंत गप्पा मारीत नसलोँ. तेष्हा त्यानीं डिक्डनरीच्या 
ध्यातीक बन्याच मौजा सागितस्या आणि ओकिसन्या अतर्व्यवस्येची 
मादितीदि सागितली. व्यावेढेस व्यार्नीं मला विचारे कीं ^^ तुम्ही इतकी 
खोदखोदून माहिती का विचारता ठम्हाखा शब्दकोश करावयाचा आहे 
काय १? तेन्हा मीं व्यास अस सागितलेकै आटठवतं कीं (हिदुस्थानावीर कोण- 
त्यादि भवेस शब्दकोश पक्षा एन्सायद्कोर्ष।डिआाची जास्त आवश्यकता आह 

आणे नतर राब्दकोराचा काल येईल. अगोदर भाषेत सर्वं प्रकारचें छिखिाण 
तयार बहाव आणि नतर स्यात आलेले शब्द निवडले जावे हा कार्यक्रम 
भषिची प्रगति साधण्याच्या दृष्टीने योग्य दोईल.7 है गप्पाचै साक 
१९०९ होते 

इ, स, १९०९ च्या स्टेबर महिन्यात जातिभदाच्या इतिद्ासाचा 
पहिला भाग छापला, आणि ओ।क्टोनरमध्यं कानैल युनिन्हरसि्टीत परत 
गेलो. सशोघनपद्धतीदी परिचय जातिभेदाच्या इतिहासाचा पिदा भाग 

तयार केढा त्यामुटे बराच ज्ञाला हाता, आणि आपण समाजशास्वीय, रासन- 
दास्वीय आणि अर्थशास्वीय सरोधन चागस्या प्रकारे करू असा आत्म- 
विश्वास, आतापयत प्रोकेसराच्या अदेशर्ने जे अनेक निवध छिदि, 
त्यामुठे उत्पन क्लाला होता, तथापि याच सुमारास मीं एक जिआर्खोजीवर 
पुस्तक वाचे. तेन्हा भूस्तरशाख्रास्त लागू पडणारे अनेकं नियम सामाजिक 
घडामोडीच स्पष्टीकरण करण्यासहि कसे छाग पडतात व ते समाजशासरजञार्नी 
कसे दाखवून दिले नाति ह मनास परल आणि यानतर अस वाटे की 
सामाजिक शाख्राच्या अनेकं शाखाविषयीं आपण स्वत.च्या परिश्रमार्न 
अभ्यास करावयास समर्थं आह तर आपणास जर खरे समाजक्लास्नी 
चनावयाचं असे तर केवढ समाजशास्रावरीर पुस्तके वाचीत बसण्यात 
काय अथं आहे १ त्या पृस्तकाचे टेखकदहि मला अर्धवट रोक आहेत असें 
भास् छागं, त्याची पुस्तके वाचण्यापेक्षा अनेक राख्रार्च प्राथमिक ज्ञान 
भिढविर तर तं अधिक उपयुक्त होर, या प्रकारच्या कस्पना मनात येऊन 
समाजशास्र व शासनशाखन याच्या" प्रोफेसराच्या क्ित्याहि व्याख्यानास न 
जाता भृस्तरक्षास्र, जी विक्षाख्र ( बायोलजी ), पुस्तकव्णनशास्र ( निबलि- 
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ओग्रफी ), इतिहाससन्ोधनश्ाखर, पृराणवस्तुशाख्र इत्यादि विषयावरच्या 
पिस्या वगीत जाऊन ग्याख्याने ेकत बसर्लो. कान युनिष्र्िटीत एक 
नियम असा असे कीं पदवीधर विद्याथ्याला स्यान अमुक वगौना हजर राष्टि 
पाहिजे अश्षी त्यावर सक्ती नसे, व वाटेल त्या वगात जाऊन बसावयास 
त्यास मोकन्टीक असे त्याच्या अभ्यासात त्याला मदत करण्यासाटीं जी 
कमिटी असते आणि जी पुढे त्याची परीक्षक होते,त्या कमिटीच्या मडटटीचें 
म्हणणे त्याने एेकडैच पाज अस्तं नाही, आणि या नियमाचा फायदा 
घेऊन मी आपणास वाटतीख त्या विषयाच्या (प्रोफेसरास वाटतील स्या 
िषयाच्या नन्देत) व्याख्यानास्त हजर रहात होतो. याबदर मान्न 
राजकारणाचे प्रोकेखर ॐ. जे. उन्स्यु जंक्स. यानीं मान्षी कानउघाइणी 
देखील केटी, पण तुमच्या गेल्या वर्षीच्या व्याख्यानासत बसून मान्ना विदोष 
फायदा ्चाला नाहीं अस मी स्यास्त सागितर्छे, व त्यास असंहि सागितलै कीं 
तम्ही जं सागतातै मला स्वत.च्या अभ्यासानँ येल, पण मभूस्तरशाख, 
प्राणिशाख्र इप्यादि जीं प्रायोगिक राख आहेत त्याचा अभ्यास मला 
स्वर्त॑त्र रीतीने करता येणार नाहीं. म्हणून मी स्या विषयाव्या व्याख्यानास 

जार्तो, पुरद प्रो. जक्स यानीं हा प्रभ् मास्या कमिदीपु्दे काटला आणि 
त्यावेटेस भमला माद्या पद्धतीने समाजशास्नाचा अभ्यास करावयाचा 
अहि आणि त्या अभ्यासासाटीं या इतर रास्नाचें ज्ञान अवश्य अहि इत्यादि 
गोष्टी मी सागितल्या. माद्या अभ्यासावर् नजर ठेवणाव्या कभेर्टाचे ( प्रत्येक 
विद्यार्थी आपापली कमिटी स्वतः निवडतो ) अध्यक्ष पो. विरकोक्सि हे 
होते. व्यानीं माञ्च म्हणभं रेक्रून घेऊन मला जघ वाटत असेल त्से मी 
करां अतसा निकार दिला. प्रो. विरकाक्स वाचा निकार महच्वाचा 
होता, कारण माज्चं मुख्य शाख समाजशाल्न होते, राजकारण नर्ते. स्यामे 
प्रो क्स याना जास्त बोलता येईना. प्रो. विलकोक्स याची वृत्ति अन्ती 
होती कीं, प्रत्येक विद्या््यानें आपल्या इच्छेप्रमाणें अभ्यास करावा आणि 
ठेचा लात खात शिकार्वेः त्यामुढें त्यानी मला दठेचा खाण्याचै स्वातत्य 
दिर आणिमी वाटे ते विषय अभ्यासू छागलो, परिणाम असा श्चा 
कीं, १९१० साट्व्या जनि महिन्यात जीः माश्षी पीएच॒.डी.ची परीक्षा 
वेण्यात आली स्या परीर्षत मी नापा क्षो, पण त्याबरोबर हहि कबूल 
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केठ पादिजे की, या अश्चा वाटेल तिकडे भटकण्यामुटं मला अनेक विषयाची 

प्रास्ताविक ओन्ख होऊन ज्ञानकोश्चरचनेच्या कार्या नकठ्त मी 
तयार स्चार्लो. 

१९१० साली जून-जलेमर््ये मला इटरनेंशनल सायङ्कोपीडि- 
याच्या अतब्थैवस्थेची बरीच माहिती क्ली. त्या साटींमी ज्ञानकोशाचा 
मागणी उत्पन करणारा म्हणून योडं काम कें, इटर्नरनल सायज्को- 
पीडियाचे प्रकाशक ङडड मीड आणिक. हे जेष्य केनष्टासर म्हणून मड 
व्मीना पाठवीत असत तन्हा ते अमेरिकेतीर निरनिरटे शानकोश दाख- 
वीत. आणे त्यात्रोबर अपस्या प्रथाशी बाजारात स्पर्धा करणाच्या दुसय्या 
ज्ञानकोशाच्या उणीवा दाखवीतः; आभि आपला ज्ञानकोश इतरापेक्षा उच 
कसा आहे याच स्पष्टीकरण करीत. गिन्दाइके मिठविणाय्या चमूस या सर्वं 
गोष्टीच्ची चागली माहिती असावी यासा प्या केपनीरने एक पुस्तक तयार 

कटै होत; त होतकरू प्रचारकास वाचावयास्र देत असत; आणे 

परस्येकाकट्कन गिन्ह्यईक मेरे म्हणजे बोल्णं कसे करावें याविषयीचे 
ठराविक मैत्र ग्हणवृून घेत अत्त स्या मत्रातीर अथं साधारण येगे- 
प्रमार्णे हदोताः-- या एन्सायङ्कोपीडयाचीं पाने इतक ज्ञाखीं आहेत, 
भ।ग इतके, लेखक असे असे आहेत, खोकमत अस उत्तम आहे; 
यावर अमक्या लेखकाचे अमिप्राय पहा; तमक्याचे पहा, दहा 
ग्रथ तुम्हाला इतक्या गुणमु उपयोगी पडेल, वगैरे गोष्टी होत्या. 
त्याच्या विक्री करणाय्या मडन्धीमर्ध्ये अगदीं बेता्च शिक्षण ज्लाटेट्या 
मंडव्टीपासून अनेक प्रोफेसरापयत लोक होते, या ईड मीड कंपननचि 
एन्सायज्कोपीडियाचे गि्हाईकमिव्वे तयार करण्याचे वर्गं पाषिे, त्या 
व्गांत एक दोन दिवकस्त जाऊन बसल, त्याचे वशीकरणाचे महामन्न पाठ 
केरे आणि दोन भाठवडे केन् रर्षिगचं कामहि के, पदिल्या आठबवड्ात 
एकि गिद्हाईक भिना नाही. राहणीचे व ॒वाहनाचे पैसे फुकट गेले. 
१२ दिवस सतत मेहनत केल्यानंतर एक गिन्हाईकं मिवा व पू्दे 
कामोपाठ तीन गिन्डाहकं मिढकार्छी, पुं केनब्हासरचं काम सोद्भन ररक. 
पण उपयुक्त अनुभव मात्र भिटखाला तो कायसचा पषा. जीं चारं 
मिन्हादरे भिकालीं तीं स्वं गरिबातीर होती, आणि स्यावरून असें शाट 
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लागे की हष्त्यानें पैसे भरावयाची सोय केल्यास अगदीं गरीब सुशिक्षितः 
मंडन्डीची ज्ञानकोश पेण्याकडे प्रत्रात्ति शोल. इंटरनेशनल सायङ्कोपीडया- 
कंडे काम करीत अखताना जी अह^त महर्वाची गोष्ट समजली ती गोष्ट 

हीच होय, अर्त मी समजतो. 

अभेरिकन एन्खायङ्कापीडियाकंडे काम करीत असस्यामुर स्यानीं 
'एन्क्तायज्कोपीडिया त्रिटानिका*चे दोष दाखविणारें एक.पन्नकहि तयार केरल 
होत, त्या पन्रकात त्या कपनीनँ असं दाखविङ होत कीं त्रिटानिका दहा ईप्रज 
लखोकासार्टी हग्रज दृष्टी छिदिरेला ग्रंथ आहे, त्यात अभेरिकेविषर्यीं माहिती 
पूवेग्रहदूषित जणि अपुरी आहे, इग्ठ्डार्तीक सामान्य व्यक्तीस देखील 
स्थान भिढाङे आहे आणि मेरिकेतीख प्रख्यात मडन्टीकडे देखील 
सपादकाचे दुर्लक्ष स्लाटं अहि, तर हा प्रथ अमेरिकन गरजा पृरविणारा 
नन्हे आणि त्यातीर पृवप्रहदुषित दृष्ठीमुढे अमेरिकन तर्णापुदं ठेवण्यास हा 
ग्रंथ निरुपयोगी आहे. ते सवे मुदे खरेच होते; पण इग्छडातीर 
गिन्दाईकीकडे जक्ष देऊन जो प्रथ बनविण्यात आखा तो अमेरिकन लोकास 
उपयुक्त कसा होणार तथापि स्वधा करणय्या प्रथास्त अमेरिकन 
बाजारातून हुसकून कावण्यासार्टं तयार केटेस्या वाड्याच्या वाचनाचा 
असा उपयोग ज्ञाला कीं, प्रत्येक राष्ट्रा निरनिरान््या तय्हेवा एन्सायङ्को- 
पीडिया लागतो टं तच्च मनास प्ले, 

दग्ल्डम््ये मीम १९११ ते सप्टेबर १९१२ पयत होतो, तेर्थ 
“अथीनियम्? पत्रामध्यं पुस्तकाचे रिग्श्य् लिददिण्याचं काम पृष्कन्ठ दिवस केठ 
व तेथील रस्टेटिस्टिकक असोरिएशन, रोय पएश्िजाटिक सोसायटी 
त्यादि सस्थाच्या बैटठर्कीत भी जात अ. त्यामुर्टे त्रिटानिकातील अनेक 
लेखकाच्या गाटी पडल्या, भिसेस केतकर याची ओग्ठख प्रथम इग्लंडमर्ध्यचं 
ज्ञाटी. इग्लडदहून स्वदेशी आस्यानतर १ ले १९१३ पासून १।७।१४ 
पत कलकत्ता युनिब्हर्धिर्धत पोस्ट प्र॑ज्युएट विद्यार्थ्यांना राजकारण आणि 
अ्थंद्याल्न मी शिकवीत होतो. 

१९१४ च्यामे महिन्माग्या शेवर्टीं कलकत्ता युनिष्दर्सिरीती नोकरी 
सोद्भन मी मबख आले आणे तेथें काही दिवस सददारग्हटात रात 
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होर्तौ, आणि व्यवेडेस ठेखन-स॑पादनाच्या व्यवसायात आपण पडावें अशी 
ष्च्छा होती. यावेठेस देखीर मुद्रणाच्या ध्यात डव ही इच्छा नन्हती 
तर आप काथक्षिल टेखन आणि ्रथप्रकारशन एवर्दंच ठेवावे असं मनात 

योजिले होते प्रकाशनात देखील पुस्तकप्रकाश्चना्च व॒ खपविण्याचं काम 
करण्याचा इरादा नन्ता या वेदटेस ज्या मनात अनेक योजना आस्या 
त्यामध्ये एक इग्रजी व एकं मरादी अर दोन मासिके काठटावीत ही एक 

योजना होती, आणि त्यावेन्धेस तसं मासिक काढावें म्हणून ड रिठोच्री 
याचा आन्रह होता, डा. शिलोतन्नी यानीं र्दिदुस्थानकडे येताना एक प्रगमन- 
शीर विचाराचं दप्रजी मासिकं कादण्याखाटीं माच मन बढ्छवावें अशी 
मनात योजना केटी होती. व त्याचे व्यानीं ^: पायलट ?› ( 7101) अरस 
नाव मनात योजन ठेवल॑ होते, ही इंग्रजी मासिकाची कस्पना मला इतकी 

पसत नन्हती आणि यार्चै कारण मासिकाम्यै स्वधा काय आहे आणि 
व्याला काय खर्च खागतो याची माहिती ' मोड रिन्श्रू "वरच्या अनुभवा- 
वरून बरीच ज्ञाटी होती. कलकत्याला पूर्वी जे एक वधं धारविले होते त्या 
वषत ' मोडननं रिग्डशय +चे सपादक रा. रामानद् चातजीं याची चागखीच 
ओट्ख श्चाखी, व त्यानीं “मोडनं रिष्श्रू"ची एकदर कथा सागितरी होती, 
तीवकून मासिक इग्र्जीत काटल्यास त्यात किफायत दहोण्यास किती काढ 
लागेल याविषयीं बरीच स्पष्ट कस्पना दोती. 

या महिन्यापासून स््टैबरपयत जो काठ्ठ गेखा त्या काडामध्ये 
मुबहैहन पृण्यास् जा येगे चादूच होतें. व बेकार मनुष्य ज्याप्रमाणे मनाते 
अनेकं योजना करितो व्याप्रमाणे माश्चया मनाची स्थिति होती, एवे मात्र 

निश्चित होते कीं आपणास जं काम करावयाचं असे म्हणजे जे आपस्या 
आबवडीचं अर्घे तैच करावयाचं. आपस्या सशोधनशर्ताचा उपयोग 
पुढील पिदीस करून द्यावा ह कायं मी मनात योजि होत. पण तसल्या 
प्रकारचै काम मिदण्याची संपि न्ती, तसर्टै काम भिन्डावयाचं म्हणजे 
युनिब्हर्धिंटी प्रोकेखराची जागा मिमे. पण दह युनिव्डर्घिटीनें संशोधन- 
वियेचा प्रचार कराबया्चै ठर टे तरच क्य होतं, पण तसं कां ्चार्खँ 
नार्ही, मी स्वतःखा जरी युनैन्हर्खिटी प्रोफेसरासारख्या मोठ्या जामेखा 
खायक समजतं होती तरी अधिकारी कोक मला लायक समजत नग्हते. 
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माक्ष्या योग्यतेसंबधार्नेँ मार्च उच्च मत सकारण होते. १९१४ सालापयेत 
समाजशशाख्नीय, शासनशासरीय, अथशासख्ीय व संशोधनपद्धतीचं शिक्षण 
देण्याची प्द्धत दग्टडत सुरू ज्ञी नन्हती आणि व्यामु्े इश्लिश 
युनिन्हूर्सिटश्यां तून बाहिर पडणारे पदवीधर रकिवा तिकद्ून येणारे इग्रज 
शिक्षक माक््याइतके शिक्षणाचे नब्हते. तथापि इकडीठ युनिन्डर्सिंट्यामधून 
ते इंम्रज असस्यामुके आणि सशोधनविद्यर्शीं अपरिचित असस्यामुर्खे 
संश्लोघनाञ्या आवहयकतेचा काल इकडे अजून आखा नाहीं असें ते म्हणत 
आणि त्यांस्या तंत्राने इतर लोक चालत. 

सरकारी अनुदार बुद्धि मला फारशी भौवली नाही, कारण 
सरकारकंडे नोकरीसाटठी मीं अजच केटेखा नन्हता, उलट मभ्यप्रात सर- 
कारची बृत्ति मला नोकरी यावी या त्हेची होती आणि यच कारण 
वच्ाडचे कमिशनर भि. स्टाडेन याची मास्याविषयीं स्ने्वुद्धि होती है 
होय, सरकारची अनुदार बृत्ति भवय नाटी हं खरं. पण आपस्या लोकांची 
इंग्लंडपुजा मात्र भोवली, हंगलडच्या साध्या पदवीधराची मान्यता मास्या- 
पक्षां जास्त आपल्या टोकाकड्कनच होई, एवर्देव नन्ै तर मास््यानतर 
आस्या त्रिरिश युनिन्दर्सिटीर्या पदवीधरापेश्चां किंबहुना ठडन युनिढ- 
सिटीच्या डी, एससी. पेक्षा मान्चा शिक्षणमूलक अधिकार अधिक आहि 
अशी माद्ली भावना; तर अभेरिकन युनिन्हर्सिटीच्या अव्युञ्च पदवीधराना 
देखील त्रिरिश युनिन्दर्सिस्वाच्या सामान्य किंवा अद्यत कनिष्ठ पदवी- 
धरपेक्षा कमी समजण्याची सरकारची इत्ति व तीच बरोबर काच 
माहिती नसलेस्या आपल्या देशी गृहस्थांची बृत्ति असस्यामुढे सरकार 
अगर निमसरकारी शिक्षणसंस्थात माश्चा सौदा न ट्े स्वाभाविक होत. 
या प्रकारच्या कारणामुढे एका ठिकाणी मान्चा सोद जुढला ना. 

माक्षी किंमत मी खभोावताकच्या हदु व इम्रज शिक्षकापेक्षां अधिक 
समजत होता. आणि अडरप्रज्युएट विद्याथ्याना पठबिण्या्चे काम 
करण्याची माश्ची तयारी नग्हती; तर फक्त युनिग्हर्सिशम्यं पोस्ट-्रज्युपट 
विद्याथ्योना शिकविण्या्चै काम पतकरण्यार्चे योजिलं होत. पणते काम 
मिवटालं नाही. कलकच्याखा काम केलं, पण तेर्थे सर अद्युतोष मुकर्जानीं 

® ® न २ 
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माद्या विर्यं लनाडी केरी असा माश्चा समज असस्यामुठ कलकत्याखेरीज 
इतर ठिकाणी म्हणजे सुबह, मद्रास व अषाहाबाद येथील युनिन्डरसिरख्यांकडे 
मीं अज केले होते, व त्यवेदेस तिन्ही रिकाणीं अ्जाचा निकार होण्यास 
नराच वेठ रागून दोवर्टी ईग्रज गृहस्थ नेमठे गेले, युनि्हर्सिंख्यामर्ध्ये 
माह्य पेक्षा जास्त लायकीच्या मडर्ढीचे अजच आले नग्हत. तथापि मलम 
त्यापेकीं कोणतीहि जामा मिढ्धण्याचा योगायोग नन्हता. युनिगर्सिस्या- 
कड्न ताबडतोब निकाल न शेता प्रकरण लांबणीवर टाकटे गेलं अर्थात् 
मला आपल्या भवितव्याचा निकाल लाबडतोच कराबयाचा होता आभि 

त्यामुढे युनिन्हिय्याकडून उत्तर काय येतं याची वाट न पाहतामी 
आप्टे भवितव्य स्वतश्च ठरत्रिण्याच्या विचारास् काग, माननी 
ज्ञानकोशाकडे प्रब्ात्ते शोण्यास माश्च काही अंशीं स्वतः पत्करल्टी नेकायै 
कारण शाटी अष्ावी असं बाटते. 
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आपलें बोद्धिक दास्य आणि पाश्ात्य पांडिष्य 

' महाराष्टरीय ज्ञानकोश › हा महाराष्ट्रा बौद्धिक स्वातत्य स्थापन 
करण्यासाठी ज्ञाङेला प्रयत्न होय. महाराष्राच बोद्धिक स्वातैन्य कसे 
प्रस्थापित होईल हा विचार करण्यासा्खीं बरोद्धिक स्वार्नत्याचा अभाव 
म्हणजे काय हं समजरं पाहिजे, 

जेब्हा मनुष्य स्वतःच्या विचारापेक्षा परक्याच्या मताख अधिकं मान 

देतो तेब्ा व्या बौद्धिक परावलंबित्व थोडं तरी म्हटङेच पाहिजे. तथापि 
समाजात बररैचसेँ बौद्धिक परस्परावलनित्व अस्तेच, उदाहरणार्थ, आपण 
ईडक्टिरचा, वकिखाचा किंवा खरेदी विक्रीच्या प्रसंगीं दलाशचा सछ्छा पर्ता. 
हा अर्थात् योग्यच प्रकार आहि, तञ्ज्ञाक्रडे जार्णे काणासहि लच्छनास्पद् 
नाही. आपणास हँ बौद्धिक परस्मरावरूबित्व नष्ट होऊ दयावयाचं नाही; उलट 
बृद्धगत करावयाचं आहि. समाजातीर अनेक वयवशारतञ्जाभ्या सछ्छथामें 
चारणे म्हणजे तञज्ञाकद्भून स्वतःस ठकवून घेर्णे मात्र न्ड; तर स्वतः कांही 
ज्ञान भिव्छवून्िं कायं अधिक योग्य उदा म्हणून विशषक्षाकडे जार्णे होय. 
संमानांतीख परस्परावखबित्व कायम पाहिजच; पण एका राष्राख दुसय्या 
राषटरावर अवखषून रावं लाग्वे ह हितावह नादी. व्यापारांत काही अशीं 
परावलकन प्रत्येक राष्रा भाग आहे. तथापि बौद्धिक बावर्तीत परावखनिलख 
धोक्याचं व राश्रस्र कमीपणा आणणारं अषि, त्यातस्या त्यात जज्ञान 
राष्रान्या हिताशी निकठतेनन संबद्ध अहि त्यांत परावकृबित्व फारच धोका 
सहे. उदाहरणार्थ, वेदांत काय आहे, ह आपण हप्रजास अगर जर्बनास् 
विचारावें भणि स्यानं भआप्णापूटं पांडित्यं करावे, यासारखी खेदाची 
वुखरी कोणती गोष्ट आहे बर १ पण आज वस्तुस्थिति मान्न तदश्ची अहे, है 
मोग्म खदा महणं लग्रे. पण येय नुखतै अभू टदाद्ून काय उपयोम ! 
या पराकवजिरषाच्ी कारममीमांखा केषी पाहिले. । 
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तकशास्रात ज्याप्रमाणे साधारण कारणे म्हणजे इश्वर, काल, दिक् 

ही आहेत, पण कारणमीमासंत तीं बाजूस ठेवून असाधारण कारणे रोधा- 
वयाचीं असतात, त्याप्रमाणे दारिद्य, देशातील उप्ण हवा) या प्रकारच्या 
अवनतीचीं साधारण कारणे बाजूस ठेवून बौद्धिक दास्याचीं निकट कारणे 

कोणर्तीं आ्ेत, इकडे लक्ष दिर पाहिजे, 

आज आपणास आपल्या देश्षाविषर्यीच्या अनेकं गोश्पिघ्यीं माहिती 

भिटविण्यासारी पाश्चात्य प्रथकाराच्या प्रंथाकडे प्व लागते आभि 
पाश्चात्य भाषा अवगत श्चास्याशिवाय किंवा सस्कृत भवेच षपाडत्य 
अखल्यारिवाय आपणास कोणत्याहि विषयावर माहिती भिक्त नादी. 

मृत भाषा सवास समज्णँ शक्य नाही, म्हणून भाषातरं लागतात. जितक्या 
संस्कृत ग्रथाचीं भाषांतर इग्रजी, पेच किंवा जमन या माषामर्ध्ये ज्ञाटीं 
आहित तितकीं हिदुस्थानातीर कोणत्याहि भावात नार्हति | जज पृष्कढ्रास 
संस्कृत ग्रथार्ताल अर्थाच ज्ञान इंग्रजी पुस्तकावरून करून ध्यावें लागते 
त्यामुढे परावलनित्व उत्पन्न होते. 

परावलंबित्वाचें दुसर् कारण असं कीं, पाश्चात्य देशातील सामान्य 
ठिकाणी जशी ग्रयाल्यं आहेत तशी मुंबई॑स किंवा कलकस्यासहि नाहीत. 
संस्कृत भाषेत ज ज्ञान आहि त्याचा गोषवारा देणारे, त्यावर पेतिश्ासिक 

विचार प्रदात करणारे, जगाच्या इतिदहासात त्याचें स्थान मोजणारे जसे रथ 
व ठेख पाश्चात्य माघात आहित, त्याच्या शताशषहि आपल्याकड नाहीत त्याच्या 
बाबरतींत परावलनित्व घाल्वून देण्याचा प्रर येतच नाटी. एकंदर श्ानक्षेज्ा- 
विष्यं तर बोलावयास्च नको. ज्ञानाषेषय किती आहि याची कस्पना जेब्हा 

येल तेग्डा प्रत्येक विषयावर कायं लिङ आहे द जाणण्याची जिल्लासा 
उत्पन होगार, अनेक विषयाघबंधनँ प्राथमिक स्वरूपाचीच माहिती 
शानकोशात येल. यापिक्षा अधिक दिली तर आपल्या वाचकवगौस पचा. 
वया चीच नादी. प्राथमिक स्वरूपाची"याचा अथ हायस्कुरातीर वि्या्यास 
साजेलशी असा मान्न नन्दे. आज अखि श्ञानक्षघ्राची कल्पनाहि नाही; 
तर त्यावर ग्रथ कोटून निर्माण होणार † अनेक ्षानक्षेत्राशीं निदान 
ओढख करून देणे जानकोश्चाचें करत॑स्बं अहे. विस्तृत ज्ञानकषत्राकडे दुर्लक्ष 
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केलं, तरी नेहमीं आपल्या परिचयातीर व्यवहाराची माहिती आपणास 
कितपत असते ए ने्टमीचे बोलण्याचे विषय असून त्यास्र॑धीने माहिती 
सामान्य सुशिक्षितास्र कितपत असते, याविषर्यीं कल्पना ज्याची त्यास, 
खालील प्रभांचीं उत्तरं यावयाचा प्रयत्न करावा म्हणजे कदन येई. हे 
प्रभ जितके अगदीं सामान्य शोधून काढता येतील तितके रोधून 
धातर आहेत 

प्रवर म्हणजे काय गोच आणि प्रवर याची माहिती कोणस्या 
ग्रथात आहे १ सगोत्र ल्य करण्यास कोणते ग्रथकार समति देतात व 

कोणते देत नार्हत ! 

आश्वलायन ही ““ शाखा ?` आहि काय १ 

वैदययकात “८ चिकित्सा *› म्हणजे काय ए 

यज्वेदाच्या मुख्य मुख्य शाखाची, निदान ज्या शाखाचे बाह्मण 
मष्टाराष्टरात आहेत त्याची न्वे सागावीत. 

सामवेदी ब्राह्मण महाराष्रात आहेत काय? अथर्वैवेदी ब्राह्मण 
महाराष्रात आहेत काय १ माध्यदिन, काण्व, मेत्रायणीय, चरक, जाबाल या 
दर्राखाच्या जशा निरनिरान््या जाती आहित, तशा सामवेदी आणि अथवे- 
वेदी अड्ा काही निरनिरान्या जाती आहेत कीं, एखाद्या निराव्या 

नावाच्या जातीत या वेदाच्या ब्राह्मणाचा अतमाव होतो 

जेन व इतर दु याचीं ले होतात काय हीखव इतर हिंदु 
याचीं ल दहोतात काय? चिस्तीव हदु याचीं ख्ये कोर होतात ए 
मुखरखमानाच्या मुखी करण्यास कोणत्या हदुस हरकत नाहीं { 

एका जातीचा मनुष्यं दुखन्याः जातत जाऊ शकत नाही, याद 
अपवाद कोटं कोटे अदित ! 

५ मरादे 2 या नावाने ओढखद्ी जाणार जात कितपत यनी आहे ए 

१६२७ साली शिवाजी जन्मला कशावरून १ 

महाराघ्रीय ब्राह्यणामध्यं पुरुष अधिक अहित की बायका अधिक 
अहित { 
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भोतिक शाखे व तजन्य कला याच्या बाबर्तीत आपण केलेली 

पाश्चात्याची व॒ आपली तटनाच हास्यास्पद होदल, तथापि आपल्या 
सस्कृतीय्या अभ्यासाच्या बाबर्तीत आपण त्याची बरो्ररी करू, असा जर् 
आपला भ्रम असे तर तोहि सोद्धन दिला पाहिजे, सस्रत ग्रथाचा 

अभ्यास पाश्चात्य पडत करतात, आणि आज आपल्या देश्चातील लोकाच्या 
सस्कृत ग्रथा विघयींच्याःज्ञानाकडे तुच्छतेने पाण्या्च धेर त्यास आले आहे 

व आपदं अध्यापकत्व पटक्बिण्याची त्याची तयारी आहे. व्यास येतोहा 
जोर कशां येतो याविधर्यी तर आपण विचार केला पाहिजेना१ आज 

त्यास जोर येत आदे, याची कारणे अनेक अदित, व्यापेकीं मुख्य कार्ण 
ये प्रमार्णेः- 

( १) आपस्या अभ्या्तापेक्षा सयाचा अभ्याक्त अधिक पद्धतशीर 
आहे. 

(२) प्रत्येकार्ने अभ्यास करून ज शोधात्मक ज्ञान सपादन के रते 
लेख व्यक्त करून त्याने पुढील पिदीसार्दीं ठेवखे आहि. 

(२) हिदुस्थानाबाहिर ्लालेल्या ग्रथाचै,) जगाच्या ९तिहासा्चञणि 
शाख्रार्च ज्ञान आपणायवेक्षा त्यास फारच अधिक अहि, भारतीय पाडि- 
व्यास या स्वं गो्ठीची जकर अहि. इतिहासाची किंवा ज्ञानाची अशी 
गो आष की, एका देशातील ज्ञानाचै, राजकीय इतिहाषाचै शिवा करे्चं 
जगातील एकदर क्षानाच्या राजकीय अगर कडच्या इतिहासापासून प्रथक्त्व 

नसते, आणि यामुढे जगातील इतर हालचार्लीचं ज्ञान अया असतें व्यास 
दहिदुस्थानविषयक गोष्टी अधिक स्पष्टपणे समजावयास माग अस्तो, आमि 
अशा खोकाच्या ठेखातीख चुका कादणे इतरास शक्य होत नाही, 

आपस्या अभ्यासावेक्षा त्याचा अभ्यास अधिक पद्धतशीर् कसा असता 
याची कल्पना येण्याक्ार्ढी, त्याच्या अन्यासपद्धवीची कर्पना एकदोनच 
गोष्टींचा निर्देश केला असता येई, 

पाश्चात्यास्या अम्यासातील पहिला प्रयत्न म्हणजे ज्या विषयावर 

आपणास परिश्रम करावयाचा असे त्या विषयावर आजपयंत कोणी काय 
किषिलं आहे याचा सपृणे तपास लावून तद्विषयक वाञ्छ य्रसूचि तयार करणे. 
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हि 

ही बवाञ्यसूचि करण्यास त्यांची साधे येर्णेप्रमाणें : एक तर त्याच्या 
अथशा बरेच दिवस्राच्या स्थापने न्चाल्या असस्यामुढे आणि प्रथसग्रह- 
विषयक परिश्रम दांडगा असल्यामुर्ढटे जो हिदुस्थानविषयक प्रथ येर्थे 
भिरखण्यास फार यातायात प्डेड तो ग्रथ पाश्चास्य विद्यापीटातीख 
विद्याथ्यौस आपस्या ग्रथाख्यात सहज मिढू् शकतो. ओंक्तकडं, कैत्रिज, 
ल्डन, बर्टिन, सोर्बन, कर्ने, कोलिया, येक, हावैड या विद्यापीठात जीं 
हिदुस्थानविषयक पुस्तकं सहज पाच भिनिटात भितील, तीं मुबईस अगर 
कलकच्यासषि मिल्ावयाचीं नाहीत | हिदुस्थानच्या केप्रिसचे ज्ञने रिपो 
मला सहज भिक्त, पण हिदुस्थानात चारपाच वषोपूर्षैचि रिपोर्दस 
मिद्वावयास्र यातायात पडते, म्रंथोपलन्ध।सबधार्न जेवदी सोय तेथे आह 

तेवदी इकडे नाटी, एवर्देच नन्हे तर अमुक विषयावर ग्रथ कोणता ष्टी 
माहिती भिदण्यास मारामार पडते. निरनिराव्न्या प्रकाशकाचे व 
खायत्रच्याचे केटरछोग, वाड्मयप्रसिद्धीविषर्यीच माहिती दणारी मासिके व 
अथ याची णश्चात्य विद्यापीठात रेल्चेर असते. असो. 

प्रयेक पड़त आपस्या अभ्यासाचा विषय स्वतन्न व नवीन करण्या- 
च्या खटपर्त असतो, निदान दुसन्यान जं अभ्यासक्षेत्र घेतले असे, स्या 
क्षे्नावर पुन्हा निराढा प्रथ लिदिण्याच काय प्रयोजन सला य।विघ्यीं 
त्याखा आपल्या प्रथात स्पष्टीकरण करावें लागते. अमुक विषयावर ज्ञ 
सशोधन श्चा त्याच सिंहावलाकन जमनम्य होत. केणस्याहि पडता 
आपण ज्या विषयावर प्रथ प्रसिद्ध कर्तो त्या विघयाषरीट पूर्वीचा ग्रंथ 
उाऊक नस्णे ह ल्जास्पद वाटते. आणि व्यान त्याचा उपयोग केखा 
नसस्यास किंवा स्याकडे दुक्ष केर असल्यास अज्ञान किंवा मत्सराचा 
आरोप त्याजवर येतो या तद्डेच्य। प्रगतीमुखे सवे अन्यासामध्यै एक- 
चाक्यता होते. वाटेल त्या टेखकार्ने मनासर वादेक तं िश्ार्वे, दुसन्याच्या 
परिश्रमाकडे दुटेक्ष करावें अकं करून चालत नाही शोधकान्या सस्था 
आहेत, स्यात प्रव्येकास दुसन्याशीं प्रसग येतो त्यामुठं जबाबदारी वाढते, 
व निरंकुश्ता कमी हाते, 

सस्कुतग्रथविषयक पाश्चात्याच्या अभ्यासात केवढ शिस्ताची जोड 
मिलखास्यामुढें विशेष काय साध्य भारं आहे हं सागितर्ह पाहिजे. 
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प्रथमतः मूल्पाठाच्या सशोधनाविषर्यीं त्याची पद्धत॑शीर खटपट 
होऊन तिखा चाग यश्च आं आहि. मनुस्मृर्ताची आचृत्ति त्यास काटायची 
अहि असँ समजा, त्यासाठी ते प्रथम अनेक हस्तङ्खिते गोटा करतील. 

तीं गोढा करणेंहि स्याक सोप आहे, निरनिराव््या ग्रथश्ालाच्या 
हस्तर््ठिंखताचे केटर्लछीग अस्तातच, स्याति एका पुस्तकाच्या अनेक 
हस्तटिखित प्रती असतात, त्या अनेक प्रतीचीं साग्र वर्णने स्यात असतात. 
तीं वाचून एलादा प्रथ मागवावा असं अभयासकास वारं तर तो आपस्यां 
संस्थेच्या लायत्ररीमाफंत तीं हस्तटिखिते मागवृू शकतो, अनेक हस्तङिखितें 
गोटा केस्यानतरचा (प्रयत्न म्हटला म्हणजे श्चुद्ध पाठ ठरविणै हा होय. 
ञयद्ध पाठ याचा अर्थं ज्यात ग्याकरणद्याद्धि अधिक अखेर कवा ज्यापासून 
अथनिष्पत्ति अधिक चागली होत असेल तो इद्ध पाठ असँ नाही. तर 
ेतिहासिकषष्ट्या जो मूढ पाठ असेक तो. उदाहरणा आपण असें घेऊं 
की, एखाद्या मासिकाच्या सपादकास्र आलेख लेख प्रसिद्ध करावयाचा 

आहे. आस्या ठेखात व्याकरणाच्या पुष्कट्छ चुक्रा असतात. त्या दुरुस्त 
करून तो प्रसिद्ध करतो. तेन्ा प्रसिद्ध केलेला लेख! म्हणजे मूढ नन्हे. 
एेतिष्टासिक दृष्टीने कंवा कायद्याच्या दृष्टीने जबाबदारी प्रसिद्ध लेखापेक्षा मूठ्छ 
पाठविेस्या केखाबद्ल्च ठेखकावर भते, बदक्लेत्या लेखाबद्क कमी, 
यासार्टीं तपासून ह्ुद्ध न केठेला पाठ खरा व शुद्ध केटेडा खोटा" याप्रमार्णेच 
शुन्या टेखाचं आह. अस्सल व नकरू याम्य नकठेला महत्व कमी. अनेकः 
हस्तलिखितं जमा करून त्यातून मूढ्छ पाठ कोणता होता, मूढ्ठ भिठ्छविर्णे 
शक्य नसे तर मृठढपाठाच्या लवचव्छजवचव्छ पाठ कसा रोधावा याविषयीं 
दोध करण्याची पद्धति अनुभवार्ने टस्ली आहे. पाश्चात्य अम्यासात 

सृखशोधनाचा भाग महत्वाचा आहे. प्रथाचं मूढ शुद्ध असले म्हणजे 
त्याच्यावरून तत्कालीन परिस्थितीचा पुठल्यामागस्या परिस्थितीशीं संनघ 
पाहून इतिष्ासाची जकवाजुवव करणें या खटपटी पुढे शक्य होतात, 
सस्कृत प्राच्या शद आद्च्या पाश्चात्याच्याच माहैत. 

आता भारतीय ज्ञानाच्या बाचर्तीत त्याची कश्ची काय प्रगति शोत 
अहि याची अंधुक तरी कस्पना दिली पादज. प्रगतीचीं कारणे दोन आहतः 
नवीन साहित्याचा उपयोग आणि जन्या साहित्याचा नदीन पद्धती 
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उपयोग. प्राचीन भारतीय विषयावैकीं पाश्चात्य पडित स्या विषयात आपल्या 
पटे फार गेके अदित, ते विषय भटे म्हणजे इतिष्ास आणि तदनुषाशेक 
राख हे होत, जी शासनीय पद्धति त्यानीं आपल्या देशात स्वकीय सस्छृतीच्यां 
च राजकीय धडामोडध्या इतिहासाक् लावली तीच षड़त त्यानीं श्कंडे 
लछावदी आणि जी माहिती न्या षाडतास नन्ती अशी अनेक प्रकारची 

माहिती पैदा केली, 

+++. 

उदाहरणार्थं ^" बेद > घेऊ, वेदाचा अथ कसा लावावा हँ जाणण्या- 
साटीं प्रथम यास्कखायणादि ग्रथाच्या साहाय्यानें स्यानीं अभ्यास केलाच. 

पण त्यात काहीं थोडीश्ी सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केडखा, यास्कृष्टा 

देखीर वेदकालानतर बय्याच कान होऊन गेला. त्याअर्थी व्यास वेद्- 
कालीन सस्था्चै ज्ञान स्पष्ट नसेल, व तस्यामु स्याने दिलेले मथ चुकलेले 
असतील, ही शक्यता मनात धरून वेदवाक्याच्या दिलेल्या अथा विषयी 
सदायद्त्ति तयार स्चारी. शिवाय अर्वाचीन पडितास ्चदावेस्ताचें व युरोपीय 
भाषा्च ज्ञान याची जोड भिढाटी, तेष्ा स्यामुढे त्यास प्राचीन भारतीयः 
व प्राचीन हराणी या तीन लोकखमूहाय्या भाषा, शब्द् व संस्था यातीर 
साह्य लक्षात आके, व जी सस्यावजे शब्द् वेदातव या पाश्चात्य प्रथात 

सङा असतील तीं पुटे हिंदुस्थानात न्ट स्चास्यामुढे यास्कादिकास न 
समजर्गे व अवांचीन सशोधकासख समजर्गे शक्य आहे असें त्या वाटून 
त्यानीं तोलनिक पद्धति अमलात आणली आणे वेदाथज्ञान स्वतंन्रपर्णे 
करून पेण्यास सुरुवात केटी. 

दाब्दाचा अथ स्वतन्रपणें लावावा, वेदग्रथातीर भाषेची रेतिष्टासिक 
चिकित्सा करून वेदवाक्याचा कारानुक्रम काठावा, वेदात व्यक्त क्षाठेल्या 
कथाचा ( ४४13) अथ काय याविषर्यीं स्वतंत्र बुद्धी शोध करावा, 
ज्याचा नामनिर्देश ज्ञारा आहि असे क्षी, राजे, जाती, राष्ट, स्थलार, 
युदधै याच्या उदेलावरून राजकीय व बौद्धिक इतिहास जुढविण्याची 
खटपट करावी; प्राकृत, वेदभाषा, अवेस्ती भाषा, युरोपीय भाषा याचा 
तौखनिक अभ्यास करून अपश्रश्च व मार्षेत होणारे बदर याचे नियम शोधून 
काढावेत, या प्रकारचा परिश्रम त्यानीं अनेक वर्ष चालविरा आहे. 
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रामायण, महाभारत ववेद यातीर कथाचा मेट घाकण्यासा्टींहि प्रयत्न 
पुष्क क्ञाटा. विचारसप्रदाय व रासे याचाहि एतिहासिक अम्याख 
साला आहे. 

ग्रथातील शब्दाची सूचि, विरेषनामाच्या सुवे, शछोकाची सूच; 
एतद्विषयक पुस्तक्राच्या याद्या, मूल्पाठशोधनात घेतेखी खबरदारी याची 
पाश्चाय बुद्धी जोड मिन्ठास्यामुढधे आणि द्यी साधर्ने आपणास नसस्यामुढें 

सशोधनशाख्रपरिचित अशा इकईड।क पडितास जाव्यात सापडलेस्या 

सिहासारयं बहाव लागत. दैत्यानीं म्रासलेल्या अरण्यास ज्याप्रमाणे कपी 

सोद्धन जातात अगर तेथे येत नाहीत त्याप्रमाणे, पाडित्यास अपकषक 

अशा परिस्थितीन ग्रासलेस्या हिंदु स्थानात येऊन रिकविण्यास देखील खरा 
पाश्चास्याचा वम तयार नाही, 

आपल्या सुशिक्षित वर्गोपेकीं पुष्कट्ामध्यं पाश्चाव्याच्या भारतीय 
पाडित्याविषरयीं तुच्छता वस्त अषते. ती सवीशीं योग्य नाहीं असे म्हणर्णे 
माग पडत देशातीलच नवीन साह्य शोधर्णे व वापरर्णे, भारतेतिदहासास 

उपयोगी असे बाह्य साहित्य जमा कर्णे, स्व साहित्य पद्धतशीर रीतीनं 
जमा करून उपयोगात आणण, आपण केटेल्या अभ्यासानें जमा स्ञालेछीं 
अनुमान छिद्न ठेवर्णे, अभ्यासासा्टीं नवीन पद्धति स्वीकारर्णे या सवं 
बाबतीत थोर परिश्रम पाश्चात्यानीच केठे आहित, त्याच्याच पद्धती घेऊन 
आपणहि अभ्यास करू लागले म्हणजे आपण स्याच्या मार्गे न राहता पुर्देहि 
जाऊ है खरं आहे वजे थोडे भारतीय पड़त पाश्चात्य सशोधनयपद्धर्तीनी 
अभ्यास करून निभयपणें नव नवे सिद्धान्त पुढे माडीत गेठे त्याचा 
पाश्चात्यानीं योग्य आद्रि केटा आदि. आपले कतव्य, आपली उच्ता 
परिभमानें स्थापित करण्याचें अहि, त॒च्छता व्यक्त करण्याचे नाहीं. पाश्चा- 
त्याचें संोधन गोदा करावे, तपासून पाहा, ग्राह्य असेल ते ध्यावे, त्याज्य 
असेल ते टाका सर्वं जगाचे ज्ञानविष्रयक रणमेदान एकं होत आदे. आपण 
केठेटं सोधन जगाने आदरावें असं आपणास वाटत असेर तर पूर्वी 
पारेश्रम करणाराचे प्रथ आपण अवलटोकिटे पाहिजेत, 

पण ह सर्व कोणीं करावें १ गचाद्छष्णा व दइग्रजी भाषा भारतीय 
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तरुणाच्या घशात कोबिण्याची हाव, या दोन्ही चिन्हानीं अकित श्चालेस्या 

मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, अखाहावाद येथीर युनिन्हरसिट्याकट्कन दहं काम 
पुटी पनास वषत दों अशी आशा वाटत नाहीं. हिंदु युनिन्हिंटी- 
कंड्कन जर् खट्पट ्याी तर यश्च येगे शक्य आंहे$ पण तिच्याकड्ूनि 
काहीं होईख असे सध्याच्या परिस्थितीवरून वाटत नाही. जानकोश 
करताना पाश्चात्या्चै भारतीय पाड्य तपासून स्यातीर ग्राह्याश्च षेण्याचं 

काम चाट अहि. आणि पाश्चात्याचें भारतीय पाडित्य सवौशीं तपासण्याचें 
काम जरी ज्ञानकोशकारास अश्चक्य आहे, तरी या कायात भावी परिश्रम 
करणारास आगाऊ तयारी श्णून कार्यं करता येदरू अं वाटते मादहितीचे 
ग्रथ आपस्या शाहरात दुभेढ आहेत. पस्तकं भिक्वावीं कोणर्तीं याचीच 
माहिती भापस्या लोकास नाही, आणि स्यामुढे एकत्र जमविलेस्या 
माहितीची जरूर आपल्या खोकास मोरी आहे, 

पाश्चात्याच्या भारतीय पाडित्यात दोष नाहीत, असं नाही; दोष 
आहेतच. सामान्य वाचकाच्या नजेरेस येणारा त्याचा दोष ग्हट्टा गहणजे 
माषातर करताना होणारा दोष होय. काष्ीं अशींहा दोष त्याचा पाडित्य- 
दोष नसून, अपरिहार्य दोष असतो. संस्कृत शब्दाची अर्थकक्षा पूर्णपणे 
लक्षात आली तरी इग्रजी अगर इतर पाश्चात्य भाषेत शब्दात ती व्यक्त 
करावयाची असस्यामुढे ती अथंकक्ता पूर्णपणे योजिेल्या प्रतिक्षन्दात 
उतरत नादी, त्यामुदै माषातरात मुब्टातील अर्थं उतरा नादी असँ 
वारवार ध्यानात येते आणि वाचक एकदम भाषातरकारास दोष देऊं 
पाहता. इग्रजी मावत प्रतिश्चब्द नसतो आणि सस्कृत शब्दातील अर्थ- 
कक्षेचा एक भाग ज्या इग्रजी शब्दार्चे अर्थ॑क्षेत्र विस्तृत आहे अशा 
दाब्दार्नी व्यक्त हतो, एकदा भाषातर ज्ञाटं असँ सहणजे पूढीर ठेखकाची 
परतरात्ति मुढ्टाकंडे न जाता माषातरावरून तदहान भागवून पेण्याक्रडे होते. 
आणि पुढील ठेखक इंग्रजी शब्दातील भकताच अर्थं वेऊन पर्दे जातात. 
या प्रकाराच्या गडनडामुटं पुष्कढ धोटटे ्चाठे आहेत. 

हा दोष पाश्चात्य भाषातरात बारवार होणार आहे आणि महारपष्टरीय 
वाचकानीं पाश्चाव्यानी केलेखीं भाषातरे वाची अखता सहज लक्षात 
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येणारा अहि, आणि स्यामुटें महाराघ्रीयाख् त्याच्या पाडित्याविष्यीं सशय 

एकदम उत्पन होतो. इग्रजी प्रथावरून स्वदेश्ाची माहिती घेऊ पाहणास्यार्नीं 
आणि त्यासाटीं सस्कृत पडत तयार करण्याच्या योजनेस अडथटा करूं 

पाहणान्या नामदार पराजप्यासारख्यानीं प्रस्तुत ज्ञानविषयक दोष लक्षात 
घेणे अवश्य आहे. 

पाश्चात्याच्या भारतीय पाडिव्यातील दुसरा एक दोष म्हटला म्हणजे 
त्याचा स्वत.च्या देशाच्या सस्कृतीविघयीं आणि संप्रदाया विषर्यीं असङेला 
अभिमान होय, हदुस्थानातीर अनेक गोष्टी फारच अर्वाचीन आहेत, अरस 
दाखविण्याचा त्यास मोह पडतो. याकोबी आणि ब्द्ूम्फीर्ड याच्यासारखे 
लेखक सोद्धन दिले तर इतर ठेखकास वेदाच्या किंवा नतरच्या प्रथाच्या 
प्राचीनत्वावर गदा धाटण्याची प्रचब्ड इच्छा आहे काय अखा सशय बारवार् 

येतो. आप मत विद्ध करण्यासाठी त्यानीं आणलेले आधार सर्वस्वी उपेक्षा 
करण्याजोगे नसतात, आगे स्यामुर्टे च्याच्या म्हणण्याकडे बरेच लक्ष द्यार्वे 
लागत, हापकिन्सारखे ठेखक असे म्हणू लागतात कीं, आगम्ही सव प्र॑य 
नरे चसे अवांचीन धरू; पुराग्याचा बोजा प्राचीनत्व सिद्ध करू पाहणारावर 
अदि. अर्थात् असस्या प्रकारच्या विधानात पडिताची मनःप्र्त्ति दिसून 
आटी तरी तिखा मान देणे भाग पडते, 

पाश्चात्याच्या भारतीय पाडित्याविषर्यीं आम्ही जी अपेक्षा करतो व 

जी अपेक्षा फारसी पूर्णं ज्ञाली नाही, ती शहटली म्हणजे तटस्यपणाची होय, 
आपणास अस वाटते कीं, जाह्मण पक्ष किंवा बोद्ध पक्ष यासारख्या 
कोणत्याहि पक्षासर पाश्चात्य प्रथकार् मिटणार् नार्दीत आणि हिंदुस्थानच्या 
एेतिष्टासिक प्रभावर निर्विकार मनने ते छिदितील. पण दही अपेक्षा व्यर्थं 
आहे अस वाटावयास लागर्ते. खिस्ती सप्रदायावरील आसक्ति बारवार 

घोटाढव्मा करते. हिंदी संस्कृतीचा पुरस्कतां म्हणून समजस्या जाणाय्या 
मक्स मुर नावाच्या पडिताची अशी अपेक्षा होती की, खिस्ती सप्रदायाच्या 
उश्रत्तम गुणाची माहिती हदु पन्ना एक वषौच्या शिक्षणानेँ होऊन 
सवं द्द रवकरच द््रिस्ती होऊन जातीरू ¡ त्याने ही अवेक्षा ग्क्त 
केल्याला साठ व्व होऊन गेर्टी. तथापि त्याने अपेक्षिङेला परिणाम माल 
घड्न आला नाही, 

~~~“ +~ -^-- 
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कित्येक ग्रथकार ब्राह्मण नाड आहेत, त्याच्या भिक्षुकी लेखावर 
विश्वा ठेव नये, प्रामाणिक बोद्धाच्या ग्रथावर विश्वा ठेवावा असा आग्रह 
धरतात., वेदग्रथाचे अभ्याक्षक आणि अवेस्त्याचे अभ्यासक यामध्ये आपल्या 
अभ्यासविषयाच्या प्र॑थास्चधान अभिमान असून एकान दुसस्याच्या ग्र॑थासख् 
अ्वांचीन ठउरविण्याचा प्रयत्न करावा अशी धडपड आहेच. जजँ 
अर्वाचीन कालाकडे यावे, तसतरै पाश्चात्य पेडिता्चै मन अधिकाधिक 
दूषित क्ालं अहि असं दिसून येतं 

पाश्चात्य पाडित्यातील दोष त्याच्या गुणमु भयकर शोतात. जे 
थ आदरणीय नाहीत, त्यातील दोषामुढ कोणा्च कां नुकसान होत 
नाही; तथापि जे प्रथ आदरणीय आहित, त्यातील दोष लोकावर परिणाम 
घडवितात आणि यामुढे त्यातीर दोष शोधर्णे अवश्य असतं. पाश्चात्य 
म्रथकाराचे दोघ शोधण्याची दृष्टि अहितकारक नाहीं, ती अवश्य अहि. 
ग्रथात दोष शोधण्याची दृष्टि नेहर्मीच चागणी असते असं नारी. पण एका 
राष्ानं दुखस्या रषटरातीरू पडितवब्गास्या पाडित्यामु दिपून जाऊन वाचादहीन 
ब्हावें यापेक्षा दोवैकटक् बुद्धि देखीरु वाईट नाही. पाश्च त्याचं शिष्यत्व 
योग्य आहे पण तं जगातील चटाओंदींत जय पावण्यास्ता्टीं आहे. पाश्चात्य 
पाडित्यामुटें घाबरून हतवीयं हो आणि “"वानाकाक्य प्रमाणः" या प्रकारची 
हष्टि त्याच्या विष्यं ठेवर्णे, हं केवठ उद्धटपणानें पाश्चात्य पंडिताच्या लेखाचे 
महत्व कमी खमजण्यापेक्षाहि वाईट आहे. 



1 

नागपूरच्या गाडीत 

ब्रह्मगिरि नागपुरास जाण्यासाटीं नागपूर मेलमर्ध्ये दुसभ्या वगा 
प्रवास करीत शेते. कल्याणच्या स्टेरानावर त्याच्या डब्यात एक नवीन 
गृहस्थ येऊन बसे, आदेल्या गृहस्था त्याच्या उव्यात बसरेल्या दुसय्या 
पका गृहस्थाकडे ठक्ष गेट व त्यानीं ^ हलो ! कोण मोरे ! वुम्हीहि परत 
चालला काय १ मला वाटे की तुम्हाला आणखी काटी दिवस सुंनर्ईख 
राष्टावयधिं असे.” असे शब्द उच्चारले. 

¢‹ सुबेस कां दिवस राहण्याच्या तयान आख होतो पण सुबर्दला 
जास्त दिवश्च राहण्याची आवदयक्रता दिसली नारी, तेन्दा परत जारङर्लो." 
मोन्यानीं उत्तर दिङै, 

कल्याणच्या स्टेदानाक्र डन्यात शिरखेस्या उताशकडे स्वाभी ब्ह्मभिर्चि 
लक्ष गे. तेव्हा ते एकदम त्याच्याकंडे वदन म्हणाङे, ^ कोण, पचते | ' 

पर्वते ब्रह्मगिर्दीकडे निरखून पाहू छागे आणि म्हणा, ¢ चेहरा 
ओढव्टसलीचा दिखतोः; वम्ी भि. ब्रह्मगिरी नादी कायं पण आतां ठम्दी 
संन्याशाच्या पोश्ाखांत आहांत { काय, संन्यास षेतखा आहे कीं लोकानीं 
आपणांस ओच्छखू नये म्हणून ही तजवीज अहि १ बाकी तुम्ही खरोखर 
संन्यास घेतलेला असून साध्या पोशाखांत दहिंडता म्हणुन मी क्डनला 
एेकर्ठच होतें 1 2 

५८ तुम्ही एेकड होते ते बरोबर होते, ` 

““ आता कोणके चार्लां १ 2 

«« नागपुरास.? 
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८ मलाहि तिकडेच जावयाचै आदि. हे आमचे स्नेही रबेर्स्टर 
मोरे, हे तेथीक ब्राह्मणेतर पक्षाचे पुढारी आेत, ते देखील तिकडेच 
जाणार आहेत.” 

मोरे स्वामीर्जीकडे वदन म्हणाठे कीं, ^ ब्राह्मण पक्ष किंवा ब्राह्मणेतर 
पक्ष या तस्हे्या सर्वं भावना व्यथं आहेत, आणि असले भेद करून भाडत 
चसे हा स्व मूखैपणाच आहि अर्सेच आपणास वाते नादी १" 

८५ आपल्यासारख्या सुरिक्षितास जर एखाद्या विशिष्ट पक्षास 
चिकटून काम करावेसं वाटत तर ती गोष्ट मूखंपणाची खास नाटी. जग दहै 
नाटकं आहे आणि या नाटकात काम करू इच्छिणारनें ल्या पात्राचै 
काम आपल्या वास्यास येदेल त निमूटपर्णे के्लै्व पादिजे, जर जगातं 
राहावयाचे आहे तर प्रत्येक मनुष्यासं ज्या उपाधी असतात त्या नाकारून 
काय उपयोग १? । 

८५ तर मग मी बिद्िष्ट वर्गाच हितं वाढविण्यासाटीं प्रयत्न कर्तो 
याबदर आपण मला वादर म्हणत नादी १ 

५ अ्थौत् नाही.” 

« तर मग तुम्ही माच हेठ॒ आणि मास्या भावना समज् शकाल; 
माये भित्र हे विश्वामित्र पवेते याच्याहीं मान्या वारंवार बाद होतो, ते 
म्हणतात की विशिष्ट जातींचे हितसबध पाहात बसण्याची ही वेढ नाहीं. सर्व 
जनतेचे हितसंबंध अनेक बाबतीत एकच आहेत, ते सर्वमान्य हितसंब॑ध 
साधण्यासार्दीं सवं सुरिकषितानीं रकन श्चाठँं पाहिजे. 

८८ पण हं ततव तुभ्हां स अमान्य आहे काय ! ? ब्रह्मगिरि म्हणाले, 

«५ अमान्य आदि, आणि नाहीहि, सामान्यतः पादिटे असतां रा. पर्वते 
आणि मी अशा दोघाचे विचार अनेक प्र॑सर्गीं म्हणजे शिक्षण वाढविण्या- 
साटीं किंवा व्यापार बाढविण्यासाटीं काय करें या विषयावर एंकसारखेच 
अहित असं दिसेर, तथापि मख ब्राह्मणेतर वगाखी वकिली केली पाहिजे 
अदी माञ्षी खात्री घ्यारी अदि. मी रा. पवते याना भ््णतों कीं, ठम्दी 
पुढारङेल्या वर्गाच पृढारी बना. देशाग्या रिथतीविषर्थीं अनेक वा्ैतीं 



३२ डा. केतकर : व्यक्ति आणि विचार 
हि मि मि मी 

4 ~ 

पाहणारा त्यास्यासारखा मनुष्य पुढारछेस्या वर्गाचा पुढारी बनरा तर तो 
अगम्हास हवाच आहे पण ब्राह्मणसदश वगांचा पक्ष निराखा असणं आणि 

्ाह्मणेतराचा निराठा अस्णे या गोष्टीच व्याना पसंत नाहीत." 

«८ त्याना काय पाहिजे आहे ? ›› ब्रह्म गिरी विचारते आले. 

६५ स्याना ब्राह्मण-त्राह्मणेतरवाद श्रिवा त्यावर रचल्ेठे पक्ष 

नकोच आहेत. 
६ आणि तुम्हाला १ 

८ पक्ष जातीच्या तत्वावर उभारलेठे अक्षण्यास कोणतीच हरकत 

दिसत ना्ी# यरोषात जातीस्या तत््वावर पक्ष असणं ष्टी गोष्ट चागखी 
धरीत नार्हतः; तेथे तसे पक्ष तरी देखीर असतात हँ मान्न ख, माप्य असें 
म्हणणे आहे की, अनेक व्यक्ति एकत्र जमा होतात त्या काही सामान्य 
हितसंबधामुर्ढे जमा होतात, पक्षाशिवाय अर्वाचीन प्रकारची राज्यव्यवस्था 
'चवालावयाची नाही टं मत विश्वामिन्नास मान्य आहे; पण त्याचं मत असं 
आहे कीं, हे पक्ष राजकारणाच्या किंवा अथंशास्राच्या तत्वावर रचलेके 
असावेत, जार्तीवर रचे नसावेत,? 

८ आणि वुम्हाखा तस वाटत नाहीं ११ 

«५ मी भ्हणतों कं जातीच्या तत््वावर पक्ष नसून दुसय्याच कसल्या 

तरी तत््वावर पक्ष आहेत असें खागून जातीची भावना कायम ठेव्णे यपेक्षा 
खरोखर जातीच्या तत््वावर पक्ष आहेत असे सरव सगणे हे अधिक 
प्रामाणिक आहे.” 

« पण मी म्हणर्तो की, सामाजिक किंवा राजकीय तत्वाषर पक्ष 
रचून आत जातीच्या तत्वावर कारवाइईं करणे ही क्रिया चागली नार्दीच, 
पण जातीच्या तत्वांवर पक्ष असे हेहि चांगरं नारदी. विश्वामित्र म्हणाले, 

८८ लैमेक स्वाभाविकपर्णे कोणत्या भावनेने जमा होतात दह पाहूर्णै 
है पक्षरचमेचँ पिर तत्व होय; पक्ष म्हणजे सामुग्ययिक हिताकारेता जुन्ठ- 
विङेली फोज. ही लवकर् करी जके हेच राजकारणात कारवाई करणारानें 
पाटे पादिजे. पश्चरचनेचें तत्व आपणं लोकावर छखादावयाचे कीं लोकांची 
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स्वाभाविकपर्णे सवटना कंश्ची होते, लोकांना आपङे कोभ॑ते ` हितसंबंघ 
अगोदर दिसतात ह पाहून घटना करावयाची १ मखा वाटते कीं ज्यां तत्वावरं 
खोकसमूह आपस्याकडे जास्त येक स्या तत्वावर सघटना केली पाहिजे.” 

५८ पक्ष कोणत्या तत््वावर तयार करावा याविषयीं काष्ट नेतिकं विचार 
नाहीच काय १ ` विश्वमिन्रानीं विचार, 

५ तुम्ही ज्यास नैतिक विचार म्हणता तो केवठ भाषेचा फरक अहि 
असे मी समजर्तो, आपरछँ हित साधर्णे ह पक्षातल्या व्यक्ती काय॑ असर्व, 
पुढारछेस्या जातीना तै कायं साध्य होण्यासाटीं अधिक तात्त्विकं भाषा 
वापरता येते.” मोरे म्हणाले, ॑ 

८८ पण वुम्हांला राजकार्णात केवव्ड जातिस्वाथं साधण्यापलीकडे 
कर्तव्य दिसत नाष्टीं काय > 

“५ ब्राह्मणेतर पक्षा्च धोरण सध्याच्या पुढाय्याना व्यक्त करता येत 
असो अगर नसो, तें व्यक्त करण्यासाटीं कागणारी दरबारी भाषा आमची 
भंडग्टी शिकली नाहीत. आमच्यपेकीं काटी दरबारी भाषा बापरू शकतीलः; 
पण ती भाषा आमघ्या पक्षातीर सामान्य ठोकास समजणार मादी. म्हणून 
आम्ही आपल्या इच्छा तुमच्यासारख्या दरबारी. भाषेत बोट दच्छीत 
नारदी. पण आमच्या खोकाना काय पादज त समजत नाहीं असें ना. 
अगर्दीं सामान्य लोक आपस्या आकांक्षा अगदीं स्पष्टपर्णे जाणतात.” 

^“ पुढारलेस्या जातीच्या लोकांना ठमच्या गरजा समजत नार्दीत 
असे तुमचे म्हणर्णे आहि काय ? ?' पर्वते हणा, 

५ पुढारछेल्या जातीना मागासलेल्याच्या गरजा पू्णैपर्णे करा 
समजतीर १ ”› ब्रह्मगिरि म्हणा. 

" ¢ पुढारखेला वग आमव्याविषर्यीं फारसा, विचारच करीत नाही; 
राष् णजे खरोखर आम्ही बहुख्याक स्मोक म्हणने कुभनी भणि महार 
पण पुढारडेस्या जाती ¢ दृष? शहूणजे ब्राह्म स्वथन्य = शध्य नमै 79 
समजतात.” मोरे म्हणा, 

००० 
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«५ आश््ी राघ्रीय हित कोणथ्या गीष्टीत दुरक्षीत होवो से सांगा! > 
वैते म्हणष्ि, 

५८ तुम्हारा आमची आठवणच न्ती, पुढारकेले वर्गं सिष्िक 
सर्हिसची परीक्षा दहिंदुस्थानांत हावी स्हणून मागत होते, दी आमची 
मागणी खरोखरच नग्हती, दी केवट पुढारछेल्या लोकाची वर्भविदिष्ट 
मागणी होती. ष्टी खरोखर ब्राह्मण जातीची तरी मागणी कितपत होती 
याबहट शका अहि. दही खेड्याततल्या लोकाची मागणी नव्हती, 
गावातस्या लोकाचीहि भागणी नन्हती, सिदी आणि कप याच्यामर्ध्ये 
असटेल्या वस्तीची ही मागणी होती. 

« आम्ही तुमच्याकरता कार्हीच केठें नादी काय१ आग्दी ज्या 
सुधारणा ब्हाव्यात म्हणून खटपट केटी ती तुमच्या हिताची नब्हती काय 

८ कौन्सिखं उत्पन ब्हार्यी भ्हणुन पुढारलेस्या वगोनीं खटपट केली, 
आम्ही स्याबदल आभादरी आहौ, पण आमन्यासारणख्यां मागसङेल्या 
कोकाना त्याश्या गरजा पुं भाडतां याग्या म्हणून आम्हांस कां निधित 
प्रतिनिधि भिक अदी जी आमची खटपट होती तिखा पुढारटेस्यांनी 
विरोध केला, ` मोरे म्हणाले 

८6 पण॒ जातिविद्िष्ट प्रतिनिधि असावि हं तत्वव आम्हास मान्य 
नसेल तर १ १» बे. पवते म्हणाले, 

५ आम्ही त्यास स्वाथ ल्पविण्याची दरबारी भाषाच समजतो आणि 
तुम्ही जर मोकन््या मना विचार करार तर वस्तुस्थिति तशीच आहे असँ 
आदद्दरून येदेर. आपण आपस्या ध॑द्यांत केस ्जिंकण्यासासी काययाच्या 
तत्वाच्या गोष्ठी बोरूत नाहीं काय १ आम्ही ह ओटखतों कीं बहुजनसमाजा- 
पौन विवाहा विथुक्त अरेरे छवा बहुजनखमाजार्दीं संषटन् नसलेखे 
ल्मरेक स्या्वे प्रतिनिधि ̀  शोज कत नाहीत” 

८ पणं न्राक्षणदि चुशिक्षित वगीमर्ध्यै सामाजिक शबर्तीत उदार 
धोरण असरेला आम्हां लिबरल्सष्वा षग नहूुजनशमा जस्या सोभाजिकः 
आकाशास अनुक अहि, 
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पणं त्या वर्गाचाहि मला विश्वास वाटत नाटी. त्या वर्गाखा 
आमच्या जनतेच्या अडचणी कटावयाच्याच नार्हति. गेल्या पिर्दीति 
सामाजिक सुधारणेचं मोटे स्तोम माजलं होते, पण त्या काठव्या 
सुधारकाच्या मजटठर्शात सामान्य जनतेचे प्रभ फारच थोडे पर्दे आले. 
पुना्विंवाहाचे ठराव ्याठे, पण त्यावरून काय ठरंत १ त्यावरून एवर्देच ठरते 
की, पुढारलेल्या जार्तीच्याच बायकाचा प्रभ् त्यार्नीं विचारासाटीं घेतला, 
त्यावेढनची दहिदुस्थानात सिष्ि सर्हिसची परीक्षा मागणारी कप्रिस आणि 
केवट्छ ब्राह्मण विधवाच्या पुनर्विवाहािषयीं चर्चां करणाय्या सुधारकांच्या 
मजरूसी द्या दोन्दी ब्राह्मणाच्या किंवा पुढारलेल्याच्याच सस्था होत्या, 
हे वर्गं केवव्छ क।रकुनीवजा धदे करणारे होत; आणि या वगर्चिं एकदर 
जनर्तेत प्रमाण कडा पांचदहा असे. हा वम आपस्या वर्गाच्या गरजा 
किंवा आकाक्षा बोक्णार आणि त्या राष्टरीय आहित शशणून सांगणार, 
ह्या चावटपणा बद होण्यासार्दीं ब्राह्मणेतर पक्षाचा अवतार दोण आवश्यक 
होत. थोडक्यात सागावयार्च म्हटस्यास आम्य पुढारेस्या कोणत्याच वगावर 
पूणं विश्वास ठेवावयास तयार नाही. ? 

८“ आपण अर्घ समज् की, पुढारणेठे षर्गच कौन्सिलांत असते तरं 
त्यांमार्पत तुमची उनति साध्य ज्याटी नसती काय!” 

“५ आमच्या वर्गाविषर्यीं विचार कर्न त्या षिचाराचै महत्व 
पुढारदेस्या व्गास पटवून देऊन त्यांच्यामा्फत आपली उनति साध्य कर्न 
वेण्याचा प्रयत्न कर्णे हा द्राविडी प्राणायाम होय. युढारङेस्या वर्गामाफ॑त 
अशी गोष्ठीं साध्य करून च्याव्यात त्यापेक्षा प्रस्यक्ष दृग्रज अधिकान्यांस 
अजं करून का समध्य करून घेऊ नयेत ? केवठ मध्यस्थाची भिक्षुकी कामम् 
राखाबयाची एवनब्धासार्टीच्न का आम्ही आणि सरकार याच्यामर्ध्य 
पुढारङेल वर्म॑ ठेवावयाचा ! आमस्या हिताच्या गोष्टी साध्य कर्न 
मेण्याचा अधिकार आम्हीं मिरबिला पाहिजे आणि नंतर तो श्वं राष्ट्र 
हितासाटीं बापरला पाहिजे, 

८८ ब्राह्मणेतरांच्या उनप्ीस ब्राह्मणांखी जश्र नाषी कायं ¢” 

५५ कोणताहि भागास वर्गं ' पुदारेस्यौ . षर्गा्छी .सदकारिता 
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असस्यारिवाय व त्याबरोबर स्पर्धाहि असस्याशिबाय युधारणार नाही, पण 
आगम्हास आमचं भवितव्य केवट ब्राह्मणावर सोपनून चारावयाचैंशि नारदी? 

“ तर मग तुम्ही ब्राह्मणाची सहकारिता कश्चा तद्डेची अपेक्षिता ? 

५ सामान्य जनते सुख वाढव यासारीं जो प्रयत्न करावा रखागतो 
तोप्रयत्न करण्यास ब्राह्मणवगं उपयोगी होणार नाहीं असे मी महणत नाही; 
उल्ट मी अरसँहि श्हणर्तो की, ब्राह्मणादि वमान है काम मनापासून अगावर 
वेतस्यास ते चागल्या तदहर्न पार पाध शकतील, पण त्या वर्गाछा वै काम 
करण्याची आवश्यकता वाटस्यास ते वर्मं सामान्य जनते म्हणजे ब्राह्मणेतर 
वगासि जबाबदार द्याठे पाहिजेत. ब्राह्मणामर्ध्ये शिक्षणाचा प्रसार अधिक 
आदे, आणि त्याची राहणददिखील ब्राहमणेतरापेक्षां अधिक उश्च द्नांचती 
आहे आणि यामुर्टेँ ह काम मनापासून अंगावर घेतल्यास ब्राहमणेतराची 
राहणी आणि शिक्षण हीं दोन्दी अधिक उच दर्जास ते आणूं शकतीट, पण 
त्याबरोबर हेहि सागतों कीं आमच्या खोकाचं कस्याण ब्हार्वे, आपस शिक्षण 
वाढार्वै आणि आपी राहणी अधिक आरोग्यकारकं व्हावी यासार्यीं इग्रज 
जर खटपटी करू लागे तर ते जास्त उपयुक्त होईल, मनुष्यास कोणत्या 
गोष्ठी सुखानें राहण्यास आवश्यक आहेत याविषयीं हग्रजांच्या अपेक्षा अधिक 
उच आहेत, व यासादीं दप्रज धाखवूनहि उपम्रोग नाही, असंच माद्यं मत 
आहे. आणि यासाटीं दइग्रज नोकरशाहन्विं उ्ाटण करण्याविषयीं जो.-पुढार- 
लेस्या जार्ताचा प्रयत्न आदे त्याविषयीं आगम्दी-- निदान मी तरी- 
अतःकरणपूकेकं उदासीन अष्टि.” 

र. विश्वमिन्न आणि चे, मोरे या दोघाम््ये चाद असेल संभाषण 
स्वामी ब्रह्ममिरि यास ब्व मौजेर्चे वारे; पण त्याना ज्या प्रकारचें 
संभाषण पाष्ठिजि होत त्या प्रकार चँ भाषण उत््रन होदंर असा रंग द्वितेना, 
मोरे याच्या समाधणावंश्न केवट अश्चिक्षित आणि शिवराख अशा त्राक्षणेतर 
अद्टमल्छवांहून सुशिक्षित कद्षणेतरं पुढारी कसा भिन्न, भसतो याची ब्रह्मगिरीस 
कल्पना आली, आणि आपण ज्या प्रकारचे संभाश्रण करु इच्छतां त्या 
ग्रकारवचै सभ्पषणःशा क -अकेल. रसद वारे, , 

न्क नीः, सोरमत््छकवे, रदत भोज्नदरस्सवातकेडी. ते 
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मह्णाठे की, ५‹ ब्राह्मणेतरांस्या जाग्तीवर माद्या विश्वास आष, वं त्याची 
जाग्ति न्चाव्यापासून समाजाखा काष्टं निश्चित फोयदे होतीरु असं मार्ष 
मत आहे. उदाहरणार्थ, जेव्हा ब्राह्मणेतर मडन्डी धार्मिक गोष्टीविषयीं चर्चाः 
करं छागी तेनो स्यानं स्वतच्र विचार उत्पन्न कडा, कर्ममार्म "बाजूला 
ठेवून ज्ञानमार्गार्च प्राधान्य उत्पन्न करण्याचें श्रेय जनकासास्ख्या ब्राह्धणे 
तरासन्व आहे. त्यविक्छस्या ब्रा्मणाचे विचार यज्शविघयकच ष्ोते, म्हणजे 
एकाच नखकाङ्यातून वाहात होते, आज जर व्राह्मणेतर वर्गं सामाजिक, 
धार्मिक किंवा राजकीय विषयावर विचार करू खगे तर तो वग नवीन 
विचार प्रत करीर यात शका नाटी. तुमचे सामाजिक मवितव्याविषर्यीं 
विचार काय अदित ? अशी कल्पना करार्कीं, महाराष्र टं एक राज्य 
आहे, त्याचे मुख्य दिवाण वम्ही आहात, आणि वुम्हास बय्याच सुशिक्षित 
मराल्याना आपल्या कामाबदहख जन व्वा लागणार अहि त॑र अदा प्रसर्मी 
तुम्ही कोणकोणस्या गोष्टी कराल १ 

५ हा प्रर तर्मह मास्यापुदं एकदम टाकंडा आणि भाद्यावर नि. 
तरण करणारी एक शक्ते तुम्हीं जागतं अदि असे धरून मी काय करीं 
असँ मखा विचारता, त्या शैवीं मी जर अगदीं स्वते्न असख तर कायं 
करीन हा प्रश्न मला विचारला तर मढा उत्तरे देषो सेय होईल.” 

ध््तेका्नर्??? 
५५ कारण कीं माश््या मनार्तीर बिचार आजच सर्वं मराग्यास् पटतील 

असे वाटत नाही, ? | ॥ 
८८ तर मग तुम्हीं अगदीं डिक्टेटर असला तर काय करार 

सागा | 

८ पुष्कठ्छच गोष्ठी करीन, रिक्षणाकडे मी सगव््यापेक्षां जास्त लक्ष 
देन, पण शिक्षण याचा अर्थम व्यापक करतो. जे अनुभव सहज येत 
नाहीत ते मुदि आणे, ज्या गरजा नीत त्या उत्पन णे यांसारख्या 
मीष्टीदेखीरु मी महत्वाभ्या समजतो. आणि स्याचां लौकरिक्षर्णात 
अत्भाव करतौ.” 

८ अशा ताच्विकं विचारपिक्षा वैम्ही की गोष्टी निश्चयारमक 
सागाई तेर द.: 
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५५ महाराष्राचा आयुष्यक्रम अधिक उच तन्देवा होल, आभि 
कोकांस उश्च त्हेस्या आयुष्यक्रमाची अभिरचि उस्पन्न शोरईंल असे प्रयत्न 
मी करीन.” 

४ ही भाषा देखील जरा गृढच होऊं रागी अहि. ही त्राहमणेतर 
भाषा नन्हे, ” 

4 बरं आहे तर, मी अगदीं सोप्या भार्षैत सागतौ, आजची राणी 
अगदीं पाटन जाईरू असें केँ पाहिजे, शैकडा नव्वद लेक धाणेरञ्या 
स्थिर्तीतच राहतात. तर त्याची राणी स्वच्छ, सदर आणि गौडस 
केटी पाहिजे." 

कडा नस्बद् लोक अस्वच्छ १ 

«५ हो, सैकंडा नव्वद लोक घणेरञ्या रिथतीत आहेत. कदाचित् 
शौकड़ा प॑चाण्णवहि अस्ता. त्रीं ब्राह्मण लोक शेंकडा पांच आहात 
त्यातले देखील शंकड़ा २५।३० लोकाना स्वच्छते्नँ राणे म्हणज काय हं 
समजत नाहीं असे व्ही कबृल कराट्स वातै, ब्राह्मणाप्रमागे राहणास्या 
ब्राह्मणेतर खोकाची सख्या ब्राह्मणांच्या एकंदर सख्येहतकी देखील नाही” 

५ नरे, सैकडा नन्वद-पचाण्णव अस्वच्छ त्ने राहतात, तर वुम्ही 
काय करणार १? 

५५ गेली पिदी अआगम्हाला सुधार्णे अशक्य आटे; पण नव्या पिदीची 
राणी सुधारणारः; दी सुधारणा शोण्यासार्ख मोठा खटाटोप करावा 
लागणार अहि." 

«तो काय करणार १? 

८ मी सरकारवर मोटी जबाबदारी टाकीन सरकारने स्वच्छ राहणी 
तश्ण प्रि्दीत बाढविण्यासार्टयी सक्ती्या शिक्षणाबरोबरच स्वच्छ राणी 
श्िकविण्यासा्दीं परिभम केटे पाहिजेत, सवं महाराष्ट म्हणजे एक कृं 
आहे टी भावना शोकात वाढबीन, या मोव्या ऊुटनाची श्स्टेट वादली 
पाषिजे सहणजे पत्येक ताडक्यलखा एक हाक्षितनट, धदेशिक्षणाची शागा 
इत्यादि गोष्ठी पाहिजेत, रस्ते चागके पाहिजेत, पाकं पाहिनेत, शरं स्वच्छ 
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स्माल्मीं पाहिजेत, धुटीन्या योगाने टाकोमासारस्या रोमांखी वा होते तंर 
धूठ्ठ व॑द केली पाहिजे, शकेक्ट्सिटीचां प्र्ार वाढविखां पाहिजे, लोकानां 
राहण्यास मुल्क जागा पाहिजे इत्यादि समाजाध्या गरजा छशक्षांत षेशेन.” 

८ पण या सवं गोष्टी कडा करषिणार ? 

८ मी सपाटून कजं कादवीन आणि उच्च राहणी वाढविण्यासार्टीं 
घरे वाढविण्यास सुरवात करीन. आपल्याकंडे बहूतेक लोकार्चौ घररेच वाईट 
असंतात. मांगांच्या स्षीपञ्या पािल्या तर कशी तरी रची भिता 
आणि त्यावर घासङेटच्या टिनांचे पत्रे ! महारांची रिथति त्याहून बरी 
आहे, मराठे व ब्राह्मण यांची स्थिति या दोष्दौहून बरी अषि; पण एकंदरीत 
सर्वच खोकांस रादृण्यास जागा अपुरी अस्ते आणि त्यासमुकै स्वच्छतेची 
राहणी ठेवण्यास व्यत्यय येतो, तर माराष्टामर्ध्ये एक-दोन छाख भर 
वाढविण्याची खटपट करीन.» 

५ आणि ती करण्याखा लछागणारा पैसा कोटून आणणार् १ >” 

“८ पैसे म्हणजे परिश्रम, दुसरं कां नाही. आज आटवज्यातवून 
दोन-तीन दिवस मजूरवगं काम करतो त्याच्याणेवजीं त्याखा सषा दिवस 
काम करावें कागेर एवदंच. आपसल्याकडे लोक काम करीत असता त्यांच्या 
पोटाला गेल इतके धान्य अष्टे; दगड, माती, चुना, लाकं इत्यादि 
वस्तु आपल्या देशातच उत्यनन तात, तर. राषटराची स्थावर हर्टेट 
वाढटविर्णे म्हणजे राष्टाला काम करण्यास-- म्हणजे जमिनीपासून प्राप्त 
दोणाव्या मालावर क्रिया करण्यास उत्तेजन देणे अदि, दुष कांहीं नादी.” 

५ अररे, मी सथ्यां शक्याशक्यतेष्या बाद विवादात पद्क दग्छित नारदी, 
जो मनुष्य एखादी सुघारणा कराषयान्वी योजतो तो ती सुधारणा शक्य 
होण्याची खटपट करीटन्व, इच्छा व्यवष्ारा्च स्वरूप काय द्याव एवढाच 
तो प्रन अहि आभि माल्या दृष्टीने तो सोपा प्रभ आहि. राष्टाची 
आत्मोनतीची इच्छाच जाग्रत कशी करावी हामोठा प्रभ्न अष्ट; भी 
तुम्हांख विचारतो की, वुम्दी दुसव्या कोणत्या गोष्ठी करं इच्छतां १ ”” 

«छिदि, कराचर्णे सा्क्रिक क्ररीनं ह सांगायकाच नैको. तकर 
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्यास साधनं नारीह ही - स्व॑ ओरड खब्रड़ दिवाणाची, ल्जाड नोकर- 
शा्हीची आणि छबाड जनतेची आहे, खरी गोष्ट असी आहे की; शिक्षण- 
प्रसाराची रोकात इच्छात्र नाटी, मखा सत्ता असती तर सार्वजनिक 
सक्तीचं मोफत शिक्षण देण्याच॑ काम मी करूनच दाखविं असते. अहो, 
देशावर परचक्रं आ भ््णजे कोस्यवाधि रुपये कज काठता तर शिक्षणा- 
साटीं कजं काठायष्टा ब्रं काथ १? 

८५ आपण तहि कवबूरू करू की, सध्याच्या लोकाना, त्याच्या प्रति 
निधनिा आणि सरकारी अधिकास्याना आस्था नाही; शिक्षणासारीं वुम्दीं 
कज देखीख कादाल दै कबर करा, दुसरे काय करार १० 

८५ म्री यापेक्षाहि दुसव्या गोष्टी सागू शकेन. पण त्या , डीटेस्सच्या 
अदित. उदाक्ष्णा्थ, मी असा प्रयत्न करीन की शिक्षकात युरोपियन 
स्त्रीशिक्षकांचा वग वाढवावा, म्हणजे आपली राणी उच्च तद्देची करावी 
या कायौची जोपासना स्या अयथिक करं शकर्ताल, तसेच बायस्काउररिंग 
सर्वत्र देशात सरकारी खाति म्हणून करवीन. कराया कोणत्या गोष्टी 
हव्यात याविषयीं अधिकार हातीं आस्यानंतरच मनुष्य विशेष विचार 
कर लागतो 17 

५५ पण तुमञ्या हाती अधिकार देण्यात समाजाचा अधिक कायदा 
आहे है समाजास् पटारवे गतै. 

५ सध्या एवर्देव सागता येल कीं महारा ह मोरे कुटव धरूम 
स्थाचे सुख क वाढवितां येल ह मी पाहत जादेन. 

८८ कुडंबातस्या मंडनं सौख्य पहावयार्चै ह्णजे त्यांना जितक्यां 
गोष्ठी जास्त भिढतीख तितकं पाहाबयाचं ते तर मी पाष्ीनच,. पण महाराधू 
हा अनेक धंदे करणारा एक मोठा कारस्वाना आहि अश्ली कल्पना क्रख्न 
या कारखान्यावून, जास्त भाल कसा निषे हंहि प्राहीन.? 

«‹ हीं देखीङ तात्त्विक भाषा स्नारी; ` तच्वान्या रेषजीं उपमां 
आरी एवच!” 

५ तर मग मीहे सांगतो कीं, विशिष्ट कस्पनांचा उत्पादकं भी नाही; 
जी कल्पनां निष्ट ती हितकरं कितपत खि सा दषम प्रत्येक ,कस्पनेचा 
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मी स्वीकार करसन कंवा नाकार करीम आणि मला जरी कद्ैना, पर 
नसस्या तरी दुखन्या छोकापाश्चीं तरी कठ्पना -अशतील्च; त्वा मास्या 
आहेत. मी कोणत्या इत्तीनैः राषटराच्या सुखाकडे पाीन ईव. आपणांस 
सागितर्ल.' र 

५ तुभव्यापाशीं जर देशाच्या फायद्याच्या विशिष्ट कल्पना नार्हति 
तर मग रोकांनीं अधिकारदानास बु्हालाच पत कां करां?” 

८५ ब्राह्मणापेक्षा सामाजिक सुघारणेच्या नेव्ृत्वास मास््याखारस्वा ब्राह्मगे- 
तरच अधिक खायक आहि, असं मी समजतो; माक्षे कित्येक जवद्छचे भप्त 
दोतावर काम करणारे मजर आहित तर किव्येक गवज्याच्या हाताखाी 
दगड-माती आणून देणारे मजूर आहेत, त्याच्याविषयीं मला जे ञ्आापक्पणा 
वाटतो तो ब्राक्षणास्र आज तरी वारणे शक्य नाही, व्या मज्सांचं कल्याण 
तं माक्ष कल्याण ही भावना मखा वास्ते, त्या मञुरापेक्षा महार भञ्चराचा 
आयुष्यक्रम अधिक वाईट आहि असँ मला वाटत नाहीं, किंबहुना ते खोक 
निराठे आदित अर्सेच वाटत नाही. विटाढान्या कल्पना मास्या मनाम 
इण्टंडला गेष्यामुद नाष्ठीशाच चास्या आहित. “ आपले रोक › असे ्ष्दं 
र्ट म्हणजे ब्राह्मणाच्या मनात गरीब कारकृन येतात. आपस्या लोकाची 
सुधारणा म्हणजे मी मञ्चराची सुधारणा खमजता आणि यावकून मटा 

अस वाटत कीं राजकीय कारयक्षे्नात ब्राह्मणच महत्व नाहींस होऊन 
ब्राह्मणेतराचं महच्च वाढव. 

५ तुमच्या सव समाजासवधाच्या महत्वाकाक्षा बज्याच व्यापक आहित, 
हं पाहून मात्र आनद साला, आणि या विचारास कतीमर््यै स्थान देण्या- 
साटीं जर सवे राज्यतंत्न ब्राह्मणेतराच्या हातीं गें तर स्यात मरा आनद 
वाटेल. तुमच्या विचाराख त्राह्मणेतराची कितपत सहानुभूति अहे १” 

« अहो, अडचण तर तेथेच आहि; या तन््ेचा कार्यक्रम आज ब्राह्मणे. 
तराख बिखकुख पटत नाही ते मखा मनोराज्य करणारा समजतात; ब्राक्मणे- 
तराची आज हृष्टि एवदीच आहे कीं कर वाद्रं नयेत, जो कर उत्पन्न होणार 
आहे त्याचा भिढतो त्यापेक्षा अधिक फायदा ब्राह्मणेतरास मिन्टावा. सध्याचा 
ब्राह्मणेतर पक्ष सर्वं जनतेचा प्रतिनिधि नाही. तर ब्राह्मणेतरपेकी जे चार 
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अक्षर शशिकले ल्गोकं अहित त्याचाच प्रतिनिधि आहि. आणि तेवक्धा 
शोकांष्याच आकांक्षा तो बलतो. 2 

«८ तुम्ही कोणाचे भरातततेधि आंत १ 

«५ मी कोणाचाच प्रतिनिधि नाही, सामान्य कुणन्यास मास्या 
मनांतल्या गो्टीच मला समजावृून सागतां येत नाहीत. मला अस वार्यते 
की मास्या हातीं सतता यावी; आणिमी ती सवै जनतेच्या हितासाटीं 
वचाख्वावी; त्याथ्या मतान चाखवावी अस नन्हे. 

इतक्यात विश्वभिनल्न म्हणाले कीं, ^“ तुमच्या आमच्या या बानर्तीति 
कस्पनां किती तरी जकतात तर आपण दोषेहि मनोराज्य करणारे आहोत. 
भी, जातिविरिष्ट गोर्टीवर पश्च रचङेके नसवेत, सुधारणांसा्टीं पक्ष अषा- 
ओते ह महणर्तौ त्याच बीज तरी ईच अदि. 

«८ असो, तुमच्या दोघाच्या मनातचे विचार मला कठले, नागपूरला 
आपण ओेस्यावर पुन्हा भेटं आणि पुन्हा चर्चा करू.” असे म्हणून भग- 
खद्भीतेे पुस्तक उषड्कन स्वामी ब्रह्मगिररीनीं गादीवर आपली पाठ टंकटी. 
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राजकीय चट्वली करण्यासार्ख मनुष्याची एकी लागते. पकी 
आपोआप होत नाही, ज्या मनुष्याची एकी हवी असेर व्या भनुर्ष्याची 
प्रथमतः ओढ्छख भ्चाटी पाहिजे; ब ओटख्ख स्ाल्यार्नतर परस्पराचा परस्परा- 
विषयी खोभ व विश्वास हीं वाढलीं पाहिजेत, ज्या मनुष्याचा आपल्यार्दी 
प्रत्यक्ष प्रसंग येत नाहीं त्याच्याविषयीं आपस्या मनांत सामान्यतः अविश्वास 
असतो, व अविश्वास असला म्हणजे मनुष्य स्वतः ओटखी करण्यास प्रबृत्त 
शोत नाही. आपणांमरध्यै सामान्यतः एक नियम दृष्टीस पडतो तो हा की, 
मनुष्य आपण होऊन दुसन्याची ओढलख करण्याचा जेन्हां प्रयत्न करितो, 
तेष्हां दुसन्या मनुभ्यास असे वाटत कीं आपणांस भेटण्यास आला मनुष्य 
आपषस्यापेक्षां कमी प्रतीचा अहि. नाहीं तर तो आपल्या दारी उगाच॑ 
कराला येईल १ या प्रकारची समजतं असस्यामुढै स्वतःचा मान राखून 
पेऊ इच्छिणारी पुष्क॑ठछ म॑डन्डी एकमेकांची ओन्छख करून पेरण्याचा देखीख 
प्रयत्न करीत नाहीत. बरं पुष्कठदां असें होते की, एका भोग्या मनुष्याची 
दुसन्यास मेटण्याची इच्छा जरी असली तरी दुखन्यास ती करण्याचा संभव 
नसतो, यासु समाजात असलेल्या निरनिराव््या शक्तीचं एकीकरण होत 
नादी. आणि समाजा युग्यवधस्थित रीती आपला कार्यक्रम चाख्वावा 
यासाटीं शक्तीर्चे एकीकरण तर अत्यंत महत्वार्चै आहे, 

निरनिराव््या लोकात षरस्पराविषरयीं स्ने्संब॑ध वाढवून अविश्वास 
धाख्विण्यासार्दी काय सस्था आद्टेत+ यांचा प्रथम आढावा षेऊं व तै 
प्ाहिल्यार्नतर पोडियिकरु वासं्॑घाने आपली दिश्चा ठरवु. 

बहूजनांस एकत्र करणान्या संस्थांमध्ये खिस्ती रोकांज्या देवांची 
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गणना केटी पािजे, येर्थे सर्वं लोक प्राथनेसारदीं जमतात, देवास करी 
लौकिक गोष्ठीदेखीख जोडल्या असतातःआगि तेर्णेकरून परस्पराचें प्रेमसवधन 
होते, त्या जोडलेस्या गोष्टी म्हटस्या म्हणजे “ चय ›› ला जोद्धन चहाकाफीची 
‹ सोदाल ` असते. “ सोशल › म्हणजे ठकोका्नीं मित्रत्वार्नँ व आनदार्ने काढ 
घाल्वावा य।साटीं योजिठेला प्रसग. हे प्रसंग आणल्यामुढे सस्थे सवधन 
होते. सभाकद एकच्र आणण्यासार्टी सप्रदायाचीं विशिष्ट त्वं असतातच, 
पण त्या तच्वाच्या योगाने व्यक्ति व संप्रदाय याच्यामर्ध्येच बधन उत्पन्न 
होते. व आनदानें काठ घाठविण्यासारीं जे प्रसंग उत्प करितात त्याच्या 

योगाने, संप्रदायातगत ग्यक्तिव्यर्तीत बधन उत्पन होऊन त्या सप्रदायातगत 
व्यक्ती एकत्व-भावना अधिक व्ृरद्धिगत होते. खिस्ती ‹ च्य? ऊर्फ 
सप्रदायसस्था मडन्डीस एकत्र जमवितात त केवठ ख्याटलीखुशाटीसा्टीं 
नन्हे, तर ॒लोकाच्याकटून सधदशक्तीर्न अनेक कार्ये घडवून अआणितात. 
देवव्छायच उत्पन्न वाटविण्यासार्टीं समा भरवितात, ““ चचः?-वच्यां सभा- 
सदाच्या लहान लदान तुकड्या करून प्रत्येक तुकडीस कां कार्म दिली 
असतात. उदाहरणार्थ, “ चर्यश्व्या सभासदापैर्कीं जे कोणी गरीब 
असतील त्यास मदत करण्यासाठी एखादी कमिटी केठेटी असते. दुसय्याः 
एखाद्या कमिीसर कोणी आजार असेठ तर त्याच्या समाचारास जाण्यार्च 
काम असत. कर्धी कीं सामाजिक व कारी अशीं राजकीय अशा विषयावर 
चवर्चमर््य व्याख्याने होतात, दीं राजकीय व्याख्याने सर्वै पक्नास सामान्य 
अरा प्रभ्रावर होतात, उदाहरणार्थ, एखादा प्रोफेसर आपस्या देशात जे 
परके छोक येतात, व्यास्रधानें आपले कर्तव्य काय हा विषय हार्तीं घेतो. 
दुसरा, आपल्याम्यै डायन्होसे म्हणजे घटस्फोट फार होऊ लागले आदेत 
म्हणून सांगतो, तिसरा, आपल्या कोणच्या वगत गन्द फार होत आददेत, 
गुन्हे कमी होण्याताटीं काय के पाज याच विवेचन करितो. कोणी 
परदेशी जाऊन आला मनुष्य मंजिक ठट्नच्या साहाय्या व्याख्यान 

देतो. याशिवाय ‹ आदितवाराचे वर्ग › असतात,-त्यांचा उपयोग दा का, 
सभासदापैकीं जे कोणी उल्हासी आणि बहुश्चुत असतीर त्यानीं इतरास 
नायबलातील काटी भाग समजावुन देण्याचे कामं हातीं व्यार्वे. कधीं कर्धी 
आदितवाराच्या वगौत रिकविण्या्चै ' कामं कहान समुखाविरदेखील 



धोखिंरिकंट कठव कसा अखाघा ? ०५ 
अ 

सोंपविण्यात येत. या प्रकारच्या सस्थामु्टं धर्मत्वे “ आपटीं ` आष्टेत ब 
त्याच्याखबधाने विचार करून प्रसार करणें आपै कर्तव्यम आहे, ही 
भावना लहान मुलाच्या उायीं देखील उस्न होते. च्च॑मध्यं जीं "सामाजिकः 
{ सोशक ) असतात त्याचा उपयोग देखीरु मोठाच अददे. ‹ चच श्चा जो 
उपाध्याय असतो तो व त्याची बायको गावातील एक्मेकाच्या ओढ्ठखी 

करून देतात. तसरुणतरुणींच्या ओन्खी दोण्यास चच॑चा उपयोग फार मोठा 
होत असस्यामुँ पुष्कव्छ तरुण चर्चला जाऊ लागतात. पाश्चात्य देशात 
प्रीतिविवाह आहे व ते प्रीतिविवाह जून येण्यासार्दी मुख्य गोष्ट म्हट्टी 
म्हणजे एकमकाच्या ओटखी ह्ण. आज जर “ चचेंस ` नसती तर पुष्कठ 
लखोकाचीं ट्च ्ार्टी नसती. 

एवच " च्य › हा एकतस्देचा ‹ क्ब › आहे, क्ब निर्हैतुक नसून 
संेठुक आहे, त्यातील मुख्य हेतु म्हणजे संप्रदायातगत धर्मतच्वाचा प्रसार 
करणे हा होय. धम॑त्च्चे ज्या खोकास आवडतात, व त्याच्याबिषर्यी विचार 
करण्याची ज्याची प्रषात्ति असते त्या खोकाची ओढख करबावयाची; व स्या 

लोकाना आपल्या तत्वाचा प्रसार इतरामर््ये करण्याची सपि द्यावयागी, 
साम्रान्य जनसमूह् आणि विचारी जनसमूह याची सागड घाटून दयावयाची$ 
व अनेक लौकिक फायदेदेखील लोकास कन्य करावयाचे, ध्म॑संप्रदाय केवढ्ड 
तच्वाच्या ज्ञानावर यिकून रादात नार्ीत. मोस्मोर्टीं देवर्के, अगडबव विधि, 
गायन, वत्य, गोड गोड प्रसादाची सोय, भोजने - फा गोची आवश्यकता 
सामान्य खोकाची भक्ति देवावर जडविण्यासदेखील लागते. ज्या ज्या देशात् 
ईश्वरोपासना दषस पडतात, त्या स्वं देशात ईश्वराची जादहिरात देण्यासा्ीं 
व त्यास लोकप्रिय करण्यासार्टीं वरील सतं गोष्टी अवद्य आहेत, पुराणे, 
कथा, कीर्तने या गोष्टी मुख्यत्वेकरून ईश्वराच्या व धर्म॑तत्वाच्या मोदा 
कुशल्तेने लिषद्ििस्या जाहिरातीच आदित. मुसलसान रोकाच्या भमरिदी 
एका ठराविक दिवशी सर्वं मुसरमानास कन्न करण्याचें काम करितात, 
अमच्या हिंदु लोकाच्या द्वेवन्टाकड्ून मात्र असँ कायं फारस होत नादी. 
जेथं ̀  एकन रसूल भजन करण्याचा, प्रषात आहे स्याः खोकसमृहाख मात्र 
यों सहेदकं ङ्ग बाच स्वरूप येते. आपणामध्ये जे अनेक पथ व सप्रदाप्र आहत्र 
त्माभ्यानध्प सार्वजनिक करनदेतै-उषाशना -करण्माचा 'प्रन्ात्र योडाबदत, आहर 
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ईश्चरोपासना कराक्याची ती सामाजिक पद्धतीने का करावी हा प्रभ 
जसा परमार्थसाधनविषयक आदे तसाच सामाजिकेदेखील आहे. धम- 
सप्रदायाचा जो पारमार्थेक भाग आहे, त्याविषर्यी ये आपणास कतैव्य 
नाही. धर्म॑संप्रदायाचें ज राजकीय अगर सामाजिक स्वरूप आहे त्याविष्यीचच 
येर्थे षिवेचन कठं आहे, 

पोलिटिकल क्ुन्स ऊर्फ ' राजकीय संघ › जाणि खिस्ती चर्च याच्या- 
मर्य साम्ये अनेक आहेत. तीं येर्णेप्रमा्णेः- 

( १) राजकीय सव आणि पारमार्थिक संप्रदाय हीं दोन्दी कारी 
त्वावर स्थापन ज्ञाठेटी असतात. 

(२) दोन्दी सस्थाची खटपट खोकसग्रहणाकडे असते. 

(२) दोन्ही सस्थास स्वतःच्या उदिष्टानुरूप राजकीय आणि सामाजिक 
स्थिति निर्माण करावयाची असते. 

(४ ) दोन्ही सत्थासहि आपं उदिष्ट साध्य होण्यास पुष्कट्छ बाबतींत 
सारख्याच उपायाची योजना करावी कागते. आपल्या मताचा प्रसार 
होण्यास; पैसा उत्पनन होण्यास, सभासदाची संख्या वाठविण्यास जवदः 
जवनव्ट सारखेव उपाय योज कागतात. 

मनुष्यसंग्रह करावयाचा तो करण्यास मनुष्यस्वभावार्च ज्ञान तर अस्यत 
अवक्ष्य होय. निरनिराव््या प्रकारचे खोक एखाद्या सस्थेस कोणत्या आकांक्षा 
वं इच्छा मनात धरूम भिखतीर श्या गोष्ठीदेखीर संस्थाचारकांस टक्षात 
व्याव्या खागतात. सर्वच प्रकारचे रोक आपस्याकडे ओढाबेत किंवा नाही, 
आणि मनुष्यसंग्रहासाटीं वाटे त्या उपायाची योजना करणे ह आपल्या 
संस्थेच्या इभ्रतीला शोभे किंवा नादद, ही गोष्टदेखीख निरानी, मनुष्याच्या 
द च्छांर्चे व गरजांच लान संस्थाचालकांस पाहिजिः-मग ती संस्था केवकं 
मौज मारण्याकरितां असो, अगर तिष्यापुद मोटी योरटीं सामाजिक, 
राजकीय अगर पारमार्थिक र्ये असोत. कोकां कस्याण जर् कराया 
आहि तर रोक आपणांकडे येतील अरस केर पाहिजे. स्वा गोष्ीचा अनीतीभीं 
सवय असे अशा गोष्टी कं नयेत ब्देणजे ह्या. उमरावती येथीख प्यक 
परचिदध वकीरू एकदा ग्द, «काय कर्वे, आजकाल शोक ईंतके उदासीनः 
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बनले आहेत की, ते व्याख्यानाखादेखीर येत नाहीत, परवां सण्दैटख 
ओफ इडिया सोसायटीच्या एका गृहस्थाचं व्याख्यान घ्या, तथापि त 
व्याख्यान एेकावयास पाचच माणसं जमर्टी. मीं त्यास म्हट्छ, ^" लोकः 
गाणे रेकावयासर येतील कीं नाहीं“ ते म्हणाले, “ होय.” “तर 
मग गाणे आणि व्याख्यान याची सागड घाटावी.” असं मी उत्तर के, 
माञ्च असँ मत आहे कीं, लोक जर अगदीच खुढे१ असले तर छोकाना 
आपस्याकंडे ओद्रन पेण्यास व आपले शब्द एेकावयास खावण्यास त्यास ज 
ह्वे असे त॑देखीर केठँ पाहिजे, देवावर भक्ति जडविण्यासा्ीं जर आपण 

नाच, गर्णे, आणि गोड प्रसादाची सोय करतां, तर पोलिटिकल ङ्ब 
लोकास पिय करण्यासासीं तसस्या क्रबास मनोहर अंगे जोडण्यास आपण का 

कम्वर १ भक्ति करताना आपणास याठ, म्रदंग लागतात, प्रगर्भ विचा- 
राच्या मासिकात आपण गोष्टी घातस्या तर तं मासिकदेखील जास्त पसरेल, 
व प्रगस्म विचार प्रसृत रोती, दी गोष्ट लक्षांत आणून जर प्रगस्भ 
मासिकांत आपण गोष्टी धालावयास कचरणार नार्ह तरं पोड्टिकेड छ्रनांत 
खेव्टाची सोय व गाणीं हीं तरी का घाद नयेत ११ 

वरील विधान केवव्छ पाश्चात्यार्चे अनुकरण करण्यास सांगण्याच्या 
देवने करीत नाहीं, तर राजकीय संघा करतवय लक्षात आणून कर्तो. 
पोलिटिकल ब कसा असाथा या प्रश्नाचे उत्तर ~ सवांत उत्कृष्टपर्णे चाख्लेला 
असा पाश्चिमात्य पोलिटिकल ङ्कज पाहून व त्याच वर्णन कर्मे त्या बणनानुसारः 
आपला गब असावा असें सागर्णे गैरवाजवी होट. एखाद्या नाच उत्तान 
स्वरूप आपणास शक्य अगर शष्ट अहि असे नाही. देश्चाच्या परिस्थित्यनुरूपं 

रानकीय चकवर्कात षड्कं इच्छिणारा वर्गं निमित्त होतो. आपल्या देश्चति 
राजकीय कतर्व्यैव अआपर्णांस थोडी करावयाचीं असतात. स्यामुढै आपि 
चव्ठवन््था ब्ग ठहानच असावयाष्वा, शिवाय प्रत्येक देशात राजकीय 
चटवढीकंडे दुकूनहि न षाहणारा असा वर्गं असतोघ. तो वर्गदेखीकः 
आपस्या देशात अष्िष्. आपल्या देशातीर चखवन्या वर्गं रदानप्व' अहि, 
याब्रङ्न तो उपेक्षा कररण्यासारखा अदे असं माध नाही. ' उख्टं या ' लहान 
कगांवर जनाबद्ौरीः मोटी ` सदे; ब ज्या अर्थी यो खंहान, वर्गाचा परिणा 
बहुत्रमसमाजक्षर ; ववया भद, त्मा अथीं हा वग -जितैकौ करिण्तिपके 
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होईल तितका पादिजेच अषि. या व्गाची बहुजनसमाजासवर्धीचीं कत्य 
आहेत तीं येणेप्रमार्णेः- 

पिं कर्तव्य, ज्या ज्ञानाच्या साह्यान देशास हितावह काय आणि 
अनिष्ट काय या प्रशभासनंधाने चांगला खट करिता येदख तें ज्ञान वाढविर्णे, 
च तत्सबधीं विचार नेहमीं जागृत राहण्याकरिता खल करीत राह. 

दुसरे एक कतव्य म्हटं म्हणजे, या वर्गास देशाहितासवधी विचार 
करून ज्या गोष्ठी घडवून आणस्या असता देशदित अधिक बद्धिगत होईल 
असं वाट असेख त्या गोष्ठी घडवून आणर्णे. 

तिसरे एक करतैव्य म्हटर्ल म्हणजे, आपल्या मरत्यूनतरदेखीर 
देशदितासबधार्ने ज्याला कठक्ट अहि असा व्गं॑देश्ात राहदीक अदी 
खबरदारी घेर्णे. 

चवर्थे एक कर्तव्य म्ह्टर्टे म्हणजे स्वतःस अनुकूल असा मोटा 
जनसमूह निर्माण करणै. कारण बहुजनसमूहाच पाठबन्छ भिन्ास्यारिवाय 
या प्रकारचें कायं है शक्य नारदी. 

देन्नात्ीट् तच्ववेत्ते समाजशासनासवधाने अगर देशष्ित करात आहे 

यासबधार्नँ जे विचार उत्पन्न करितात त्या विचाराचा परिणाम लोकावर 
पक तर केवव्ठ रोकमत तयार दोन होतो, अगर ते बिचार कायद्याच्या 
स्वरूपानँ अस्तित्वात येतात बोद्धिक इष्ट्या श्रेष्ठ वगाचें वर्चस्व राज्यसूत्रावर 
असल म्हणजे या टोकाच्या विचारास सामाजिक व राजकीय महत्व येते. 
या विचारार्चै राजकीय महत्व वाढविण्यासार्टीं त्या विचारा्चै प्रानस्य 
कर विट पाहिजे, म्हणजे त्या विचारासबधानं अनुकूलता खोकात उत्पन्न 
केटी पादिजे. ही अनुकूरता इतकी उत्पन करावयाची की, कायदे करणाय्या 
व्गसि ते लोकं त्या विचारानुसार कायदे स्वयप्रेरणेने व लोकात प्रबल 
ह्ञारेस्या मतास विरोध करण्यामुटे जी अपियता उत्पन्न होते. ती 
टराव्दण्यान्य। भीतीने तरी धास कहन टाकतीष. देशावर उनत बिचाराचा 
परिणाम धडविण्यास कायदे हं एक साधन होय. कायदे षडवून 
जाणणे ' ह. साध्य साधण्यासारी “ चठवकछ> है साधन होय, व 

कत्रत्;करण्यासादीं (‹, पोलिटिकूख ह्न र ह साधन होय, .मागे,.क्छ्वारी 
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मडर्ी्ची जीं चार कर्तव्ये निर्दशिरीं तीं कर्तव्ये करण्यास पोखिटिकल ब 
हँ एक यत्र आहे. आपणास परिणाम काय घडवून आणावयाचा आहे तो 
मनात आणून च्याप्रमार्णे यत्रयोजना करावी लागते, त्याप्रमाणे करत 
लक्षात षेऊन पोकिटिकठ क्टबा्च स्वरूप निशित करावै लागते, या सघानीं 
काय करावै हं थोडक्यात सागावयार्च ग्ट, तर लोकाना जागत ठेवण्या- 
करिता काही तरी चलवढ कायम ठेवावी, सामान्य, उच आभि नीचया 
वर्गाचा सत्रध आणावा, आधुनिक चवव्या वं नष्ट माला तरी चनव 
कायम राहवी यासाखीं तरुणास उत्तेजन द्यार्वे, क्ठबा्च चिरस्थायित्व कायम 
राहण्यासार्दीं क्ृबास कार्ही मोदी मालमत्ता देणगी म्हणून द्यावी, व॒ नवीन 
विचार उत्पन करावेत म्हणून समाजशाख्, अर्थशास्र इत्यादि शाखराच्या 
अभ्यासास उत्तेजन दार्व. 

या शास्राच्या अभ्यासास जे उत्तेजन द्यावयाचें तै देण्यास युनिन्- 
सिट्चासारखे चाग स्थान दुसरें नादी. समाजशास्राचा अभ्यास कर्णे 
सोपं नाही, हा अभ्यास करण्यास त्याच विषयास वाष्टिलेढे ोक पाहिजेत, 
तसे लोक समाजात नसे म्हणजे अवाचीन “ सुधारका त आहि त्याप्रमाणे 
कवक ठरेर्लच वाक्यं पृन्हा पुन्हा कटाठ्वाण्या अगर आख्कारिक भार्षेत 
उच्चारणाव्या लोकाचा देशात सुखसुन्ाट होतो; व दहापाच त्वं नाम° 
दादाभादेपासून शिकून तीच आर्तस्वरानै उच्चारणे जाड मुत्सदी तयार 
होतात, अडाणी सुधारक आणि अडाणी धृत्सदी असले म्हणजे कायै फलित 
होत नाहीत, व देशात ्ोणास्या प्रयत्नास फठ मिटेनासें न्यां म्हणजे 
देशात नैराद््यवाद पसरतो, गेस्या पिदीतील सुधारकाना व॒ राजकीय 
चखवनव्व्याना न स्चणारीं वाक्ये वर किहिटी, याच कारण दुसव्याच्या 
अतःकरणास क्षबिलसं लिदिस्यानै मला आनद होतो असें नादी, तर समाज- 
रालनाच्या पद्धतशीर अभ्यासाच महच्च मला दाखवावया्चे आहे, व पूर्वोक्त 
अट्टवल्याच्या कायोची किंमत शास्रीयदृष्टया अभ्यास करणास्याखा किती 
वासते हँ स्पष्ट भाषेत कठवावयाचं अदे, एवर्टेच. पोर्लिटिकर बास या 
शास्राच्य्रा अभ्यासास युनिन्दर्सिटाइतके जरी उत्तजन देता येणार नाहीं 

@ $ षि 1 
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तरी वक्षि छावून सशोधकाकड्कन सोधन करवून घेता येईल, व या तद्रने 
उत्तेजन देता येक 

¢ राजकीय क्रुब ` जे स्थापन होतात ते केवट ताच्विक विचार करून 
आपण ज्वा गोष्ठी करायच्या म्हणुन टरविर्तो त्या मोष्टीचा प्रसार करण्या- 
करिताच स्थापन होत नाहीत. मनुष्याच्या ज्या इच्छा असतात व्या त्यास 
घडवून आणावयाच्या असतात, व त्या घडवून आणण्यासाटीं सघ निर्माण 
होतात. जनसमहापैकीं ज्या कोणत्या वर्गास आपले हित साधावया्चै अस्त 
तो वर्म आपल्या हिताच्या रक्षणाय धडपडेलच, तसेच देशदहित कराने 
साधणार आहे, याचा निश्चय ज्चाखा म्हणजे त्यासवधाच्या सिद्धान्ताचा 

प्रसार करावयाचा असतो, कारी व्यन्तीची अरसी खात्री होते की+ अमुक 
मागारन देशहित होणार, त्या प्र्ासत्रधानँ आता विनाकारण खल करून 
वेठ दवडण्यात अं नाहीं आता खल करावयाचा तो केवव्छ लोकास 
आपल्यासारखै करण्यासाठी. (कार्यकारी असे जे ब होतात ते 
केवव्ठ याच प्रकारचे होत. “ वाबदूक” क्ब खरोखर तच्ववेच्याचा 
होय, तो राजकीय म्हणजे राज्यशासनावर परिणाम करणारा नब्हैे या 

प्रकारच्या काय॑कारी राजकीय क्रबर्नीं जं काम करावयाचे त्याचे आता 

आपण वर्गीकरण करू. 

पदि काम महर म्हणजे, जीं मर्ते क्ल्वास मूलभूत असतील त्यांचा 
व देशाच्या उनननतीसार्टीं काय केर पाहिजे यारसंनर्धीच्या विचाराचा प्रसार 
करावयाचा. प्रसार करावयाचा म्हणजे जीं मते अगर माहिती समाजाच्या 

अगर देशाच्या ज्या भागात नसे स्या भागात उत्पन्न करावयाची. का 
कटय पक्षमूकक असावयाचे, आणि ते तसे असटेच पाहिजेत. तथापि असत्या 

क्लनार्नीं आपल्या केवठछ पक्षविशिष्ट कस्पनाच लोकात पसरावयाच्या, अगर 
तेवव्धार्चैच चर्वितचवेण करावयाचे अरे करू नये, कारण असस्या एका 
क्छनात एकतर्फीच सते प्रतिपादं जातात, व त्याचा पुनर्च्चार एेकण्या- 
पलीकडे त्या क्लबाच्या सभास् जाऊन कां फायदा होणार नारी, अर्स 
लोकास एकदा समज म्हणजे त्या क्लनाकडे कोणी दुंकून पाहणार नारदी. 
तथापि देशदिताच्या सर्वसामान्य गोष्टीची चचा त्या क्टबात होऊ लागली 



पोलिरिकट कटब कसा असावा? ५५१ 
"+~ ~-~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~+ ~~~ ~~ ~ ~ ~ «~ ~-~~--~~~ ~~~ ˆ~ ^ 

म्हणजे बरेच खोकहि त्या क्टवात व्याख्यानासा्खीं येऊ लागतील. असँ 
्याल्याने इतर खोकदहि प्रथमतः तिकडे जाऊ लागतील, व काहीं काठाने त्या 
सस्थेचे अभिमानीदेखीक दती, सामान्य लोकास राजक्रीय सधात ओदर्भे 
हं सघाचे दुसरे काम आहे. राजर्काय क्लनात, आपस्या क्खनाचं महत्व 
गावात स्थापन करण्याकरिता जितका इतर दिखाऊपणा लागेल ति्तका 
केरा पाहिजे, व बहजनसमाजास ज्या गोष्ठी आवडतात स्या गोर्ठीचा अतभौव 
केला पादज. पुढारी होऊ इच्छिणाव्या मनुष्यास् आपल्याकडे लोक 
ओदन पेण्यासा्टी ज्याप्रमाणे पोप्राखाचा डामडौल, घोडागाडी, या सवं 
गोष्टी ठेवाव्या खागतात व निवडणुक।च्या दिवसात सभासद होऊ इ।च्छ- 
णाव्यास मतदाराना मेजवान्या वभरे ्ाव्या लागतात, त्याचप्रमाणे एखाद्या 
राजकीय सप्रदायाची गोष्ट आहे. 

र 

पूवीं ज्या वेढेस धर्मज्ञान लोकास करून द्यावयाचे होत स्या वरेटेस 
ध्मज्ञानप्रसाराथ चचवन्छ करणाय्यानीं एका गोष्टीवर जोर दिला. ते म्हणत, 
घर्मज्ञान ह केवव्ठ पडिताकारेता नाहीं, तर स्री-्यद्राकरिता अहे शासन- 
घम।च्या म्हणजे राजकीय तच्वाविषर्यीं बोल्तानादेखीर ह्याच वाक्याचा 
पनरुच्चार केला पाहिजे राजकीय चब्छवद्धी केवक कायदेपडिताकरिदा 
नाददीत, तर स््री-दद्राकरितादेर्ख)र आहेत. महाराष्रात जेजे क्ब आहित 
तेते कसे असवित ह सागत बसण्यापेक्षा त्यात आटद्ून येणाव्या दोषाची 
नामावलि वाची म्हणजे अधिक्र उपयोग होईल 

आपस्या क्ृनातीक एक मोठा दोघ म्हरला म्हणजे, तो क्ब फक्त 
पाठरपेशाचाच होतो हा हौय, आपल्या ज्प्रातून कुणब्ी, मरे, वाणी, 
मारवाड़ी इत्यादिकाचा समावेश करण्याचा आपण प्रयत्न करीत नाही. 

अर्थात् आपल्या चव्छवनी काय काय होतात, आपी ध्येय काय आहेत 
इत्यादि कल्पना मारवाड, रेतकर, दुकानदार दत्यादिकामर््ये श्िरत 
नाहीत; व तस्यामु त्याच्या साहाय्यास व सहानुमूतीस आपण मुक्तौ, वर्गणी 
गोढा करावयाची ज्ञाटी तर तिचा बोजा पाढठरपेशावरच पडतो, इतरावर 
पडत नाही. आपण पाढरपेशे खोक राष्टापासून इतके अलिप्त असतां 
राष्राच्या प्रतिनिधीचै पद आपणास आहे असा शट धरून बसतो हा आपला 
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निव्वठ दुराग्रह आणि उद्धटपणा आदे. बहुजनसमाजाचे आपण प्रतिनिधी 
आहोत असा हट धरताना आपस्या आधटेपणाखरीज तिस्हाइतास काय 

चरे दिसून यणार आहे १ 

आपल्या क्रबामस्य स्त्रीव तर मुव्टीच नाही. सुखदुःखाचे भागीदार 
आपण पुरुषच आहोत, स्रीवग जणु काय अस्तित्वातच नाही. ‹देश, 
मरो अगर जठो+-बायकाना त्याच्याशी कार्ही कतव्य नारदी, अगीच आपली 
भावना आहे कीं काय कोण जाणे. न्त्रियाचै राजकीय कतव्य आज अगदी 
सक्षि असँ तरी ते अगदीं नाहीं असे नादी. ज्या विचारानीं पुरुष प्रेरित 
होतात त्याचा प्रसार ल्ियातदेखील ब्याठा पाहिजे, तस द्मां नाहीं तर 
आपल्या गरहसौख्यावर व तसेच कतैव्यबुद्धीीवर अनिष्ट परिणाम ्यास्यारिवाय 
राहणार नाही, एकच उदाहरण घेर्तो. कल्पना करा कीं, एखाद्या मनुष्यास 
देशाकरिता स्वार्थव्याग करावयाचा अददे. या स्वार्थत्यागार्च महत्व कढ्टण्या- 
इतकी व त्याच्या त्या इच्छेषदक नवय्याविषर्यीं आदरनबुद्धि वारण्यादइतकी 
तरी त्याच्या बायकोची बौद्धिक स्थिति असली पाहिजे. ती तशी नसी तर 
बायकोस नवन्याविषयीं आदर वाटणार नाही. एखादी मोटी नोकरी सोद्न 
देणास्या नवच्याबदर त्याच्या बायकोस,व्याच्या नोकरी सोडण्याने तिच्या सुखात 
अतर पडल्यामुढठे आदर न वाटता तिरस्कार वाटे, व दुसन्या बायकाच्या 
घरची मडट्ी कसे पैसे मिक्वितात आणि ठुम्ही मिववीत नादी असँ सागून 
ती त्याचा जीव नकोसा करील. खोकाच्या मनात एखाय्ा मनुष्याविषर्यीं 
सन्मान अहि; तथापि त्याच्या बायकोच्या मनात निकूल नाही, अशा गोष्टी 
थोड्या थोडक्या नाहीत. विद्या म्हणजे काय ? कोणास विद्धान् म्हणावया्चें 
या कस्पना अशिक्षित लियास येणारच नाहीत. आणि विद्धान् नवन्याचा 
वियेबह> अशिक्षित चल्ियास्र अभिमानदेखीट वाटणार नाही. स्याच्या 
तकंशास्ाप्रमाणै जो मनुष्य अधिक पैसे भिन्ठवितो तो अधिक विद्वान्. 
नवस्याविषर्यीं बायकोच्या मनात आदरबुद्धि वाढावी दी गोष्टी अनावकष्यक 

आहे ह स्रीशिक्षणास अत्यंत नाके मुरडणारे लोक देखीर म्हणावयाचे नाहीत. 
राजकीय चदवर्कीमर््यै पदन स्वतश्च अकस्याण करून पेणारा नवरा 
सन्माननीय अदि ह जर लियास भासणं समाजास अवश्य असे तर शासन- 
विषयक व पक्षविषयक कस्पना थोडा अशीं तख लियात उत्पन न्यास्य 
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पाहिजेत, पोलिटिकल ज्रुबामर्ध्ये सियाचा प्रवेश करवून रष्रिताच्या 
कामासार्टी त्याच्या बुद्धीप्रमार्णे कां अर्ी तरी त्यास लाव्णे हं रष््रास 
हितावह टोट. सध्याच्या रिथतींत नायकाच्या उत्साह्टनाशक शन्दानीं 
स्वतःची तगडीमोड करून घेऊ इच्छिणास्याने एक तर अविवाष्ित राष्टि 

पादिजे; अगरमी वटे ते करीन, त चुरीपु्ै स्वयपाक कर व दुसर् 
काही एक करू नको - असे बोदन प्रसर्मीं यष्टप्रयोग करून बायकोस गप्प 
कें पाहिजे. अगर अडाणी बायकोच्या बुद्धी आपस्या आयुध्यार्चे अगर 
कर्तव्याचे नियमन करून घेत पाहिजे. 

सधानीं आपटे काम करताना एक कर्तव्य विसरता कामा नये, 
तै हं की, आपल्या देशात जो एकख्कोडा स्वभाव आहे तो घाल्वून देऊन 
लोकास सघेच्छु बनविले पाहिजे. जे खोक सवेच्छरु नसतीर त्यापेक्षा केवव्छ 
चचहा पिण्याकरिता आणि विड्या ओदण्याकरिता एकच जमणारे रोक 
देशहिताच्या दृष्टीने अधिके चागरे हँ खोकास बजाविकै पादहिजे, 

आपस्या देशात लोकात भिद्धून मिसद्धून वागण्याची सवय बिलकूल 
नाटी ^“ आपण बरे कीं आपटे घर बरं '› ह तत्वज्ञान आपस्या हार्डीमारसी 
खिढ्लेटे दिस्त. एकीकडे तर आपण अआगम्हास स्वराज्य ह्वे असे म्हणर्तो, 
व समतेच्या कल्पना इंग्रजी ्रथातून शिकरून त्याचे गोडवे गातो, व दुसरीकडे 

पादिरटै तर आप आचरण त्या कल्पनाच्या अगदीं विर्द्ध अस्ते. ज्या 
गावात वकीर वगैरे मडनव्डीचा क्ब असतो व्या गावात त्या ्ुबासंबधर 

विलक्षण गप्पा पसरदेस्या असतात, एक म्हणतो, तेथें ब्राह्मण खोक ' मटन 
खातात. दुसरा म्हणतो, व्या क्रुबाचे दारूचै बिल दरमहा पाच रुपयावर 
होते ! याच कारण एवटेच असते कीं, ज्या ठिकार्णी काही विवक्षित मडब्डी- 
खेरीज करून इतर कोणी जात नाहीं त्या मडन्धीसबघार्ने बन्याच वेड्या- 

वाकड्या कस्पना कात पसषरवावयाच्या म्हटस्या तरी ते शक्य होते, शिवाय 
एकन्र जमून गप्पा मारण्यासार्टं व विनोदानँ काठ घाल्विण्यासाटीं पेते 
खर्च॑णै ह तर लोकास अजून शिकावयाच॑च आ, पुष्कटछ लोक जर्थे जाण्यास 

पसे पडतात तेथे जात नाहीत, व आपण का जात नारीं असा कोणीं प्रभ्र 
विचारटा म्हणजे स्वतःचा कजूषघपणा स्पष्टपणे न सागता त्या संस्थातङे दोष 
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कादण्यास प्रत्रत्त होतात एवर्ढेहि येथे सागितर्टँ पाहिजे की, आपस्याकडील 

कुबासारखें नि्हैतुक सघ पुष्कठ लोकास आवडणार नाहीत. ज्याप्रमाणे 
पःकठ खोकास तच्ववेत्याच्या मडर््डीत चहा-काफीची सोय करणें अवश्य 
वाटते, व ती केटी नाह तर तो सघ आवडत नाही, त्याप्रमाणें निव्वक्छ 
चह -काफीच्या क्रमात वेव दवडणे ' विचारी छोकरा स आवडत नार्ही. करज 

चागला लोकप्रिय व सवैमान्य दहोण्यास शरीर वमन या दोहोसदहि पुष्ट 
करणाव्या व॒ आनदविणाय्या गोष्टी पाहिजेत. ये कोणी असा प्रश्न 

उपास्थित करील कीं, राजकीय म्हणजे शासनविषरयक प्रभरावर लोकामर्ध्य 
विवाक्षित रिथति उत्पन करण्यासार्टीं केवचछ बुद्धिगोचर वादविवादाखेरीज 
अन्य उपायाचा उपयोग करावा कीं नार्ही लोकामध्ये जर एखादे मत 

पसरवावया्च असेक तर तेथ चहा-काक्षाचा उपयोग का करावयाचा ? मर्त 

टखोकास सागावीत म्हणजे आया. आपणाकड खोक ओदन षेण्याचै कारण 

काम? अनुयायी उत्पन्न का करावयाचे, रिष्टमडव्ै का बनवावयार्चीं १ 
याला उत्तर एकच आहे. मनुष्यस्वभाव केववठ मतार्थीं नाई, 

एखाद्या राजक्रीय अगर धर्मविषये अगर परमा्थविषयक सप्रदायाचे 
लोक अनुयायी बनतात ते केवच्छ विवाक्षित तच्च व्यास पटलं म्हणून बनतात 

अस नारदी. कित्यक् लोक तर आपणास चार् चाग मिन्नरमडनी भिव्याली 

म्हणून एखाद्या साप्रदायाच्या सघाचे सभासद होतात किप्येक लोक असे 
आद्देत की, एग्वाद्या सधान प्रत्ये सभासदाकरिता काही चिह्छा वशेरे काढला 
म्हणजे तो यिह्छा आपणास वापरावयास सापडावा म्हणून सभासद होतात 
मला अशी अनेक पदवीदहीन व ज्ञानहीन मडन्ी ठाऊक आहेत कां स्याच्या 

दृष्टीने रय एशियाटिक सोसायटीचे सभासद का ब्हावयाचं,-तर आपल्या 
नावापुदें एम, आर ए एस. अरी अक्षरे छिदहिता यार्यीत. काही मडल 
एफ् टी एस्. ह अन्तरे नावापुढे लिहिता यार्बीत याकरिता थिओसफीच्या 
अव्वल दिवसात व्या सस्थेचे सभासद ज्ञाढा होती एखाद्या संस्थेचे गोड 

अगर शठे अगर दुसरी उपकरणे आपल्या अगाखाद्यावर नाचविण्याची 
च्छा सारव्निक आहे. खोकास परमाथंसाधन शिकवून त्याचा उद्धार करावा, 
या इच्छे स्थापन न्चद्ेस्या सस्थादेखील आपं उत्पन वाढविण्यासार्टीं व 
लोकास अधिकाधिक उपदेश करण्यासार्खीं कागणारं ठोकसाहाय्य व द्रव्य 
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साम्य वाद विण्थाच्या हेतू उपदेशाखेरीज इतर उपायाची उपेक्षा करीत 
नार्हीत, व केवल विद्वान् लोक्राच्या मडन््या आप अस्तित्व कायम रहार्व 

यासां दिखाऊ पदवीस भुदून आपणाकड येऊ पाहणास्या छखोकाची उपेक्षा 

करीत नाहीत, तर शासनविष्यक विचाराचा प्रसार कटृण्यासराटीं स्थापन 
्याटेल्या मडन््यास हीं उपकरणे अधिकच अवश्य होत, 

लोकहितार्थं ज्या कल्पना राजकीय सघात वागत असतील त्या कस्पनाचा 
प्रसार होऊन लोकमत अनुकूल याट म्हणजे, त्या कत्पनाचा परिणाम 

रासनयच्रावर घडरविर्णे है त्या कस्पनासत्रधा्च दुसरे कर्तव्य होय, मतदार 
खोकास एकत्र करणं, त्यास आपल्याकडे ओदन घेणे, त्यास विचाराची 
तालीम देणे ह आणखी एक कतव्य होय. ज्या राहरात राजकीय सध असे 
त्या शदहरात जे मत देणारे लोक असतील त्याच्याकडे वारवार जाऊन व्यास 
सुधारण्याचा प्रयतन केखा पाहिजे. दहरातून जे मतदार आहेत व्याच्याकंडे 

वघौतून केववछ एकदा जावया्च असँ करणे बरोबर नाही. कस्पना करा की, एक 
मनुष्य वौतून एकद्यच मतवाद्याकडे जातो, व दुसरा मनुष्य या मतवास्यास 
चारवार भेटत असतो या दोन प्रकारस्या मनुष्यात वारंवार भेरणारा मनुष्य 
अधिक यरस्वी होई यात गका नाही. कतेव्यघ्ुद्धीचा विचार जरी 
घटकाभर बाजूस ठेवखा व स्वत.ची महच्वाकाक्ना तृप्त करणंहा विचार जरी 

मनात आणला तरी तेवद्यावरून मतदारा्शीं अधिक सवव ठेवण्याचे काम 

अवद्य होईल. मतदार खोक आजकार आपल्या रहरातून रिक्षणानै व 
सस्कृतीने कमी योग्यतेचे असतात, पण तेवद्यावरून व्याच्यार्छी बो चाले 
व ददव्छणवचव्टण ठेवणे हँ हरुकेपणाच आदे असं नदीं लोकास राजकीय हक 

देण्याचे जे हेत् आहेत व्यात खाख्च्या व॒ वरच्या लोकात दद्छणवद्छण 
वाढवावे, व खालच्या टखीकाची सस्कृति मुधारावी हा तर प्रधान हेतु आहे, 

अरिक्षित लोकामर्यै अनेक दोष असतील, तथापि कर्वव्यबुद्धीची जागृति 
ह्या वर्गांत करून देणे हँ अगदीच अशस्य आहे असे नाहीं चागल्याव 
रखोकदहितायथे अटणाय्यास् आपं मत आपण द्व दी इच्छा अडाणी 
लोकातदेखीर असते. पण आज मत देणाव्या ठोकास उमेदवार वघौतून 
एकदा काय ते भेटतात, व मत मागण्यासार्टी येतात. त्यास आज "गोडबटेःहि 
सारखाच आणि / नसरवानजी हि सारखाच, दोधेहि दुर दूर राष्ट्णारे 
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व वघौतून एकदा तोंड दाखविणारे, अशा वेदेस मतदारानीं तरी काय 
करावे १ गोढगोले तच्ववेच्यापेक्षा गुत्तेवाखा साहेब नसरवानजीच स्यास्या 
असला तर अधिक ओढ्खीचा असावयाचा, मतदारास वष॑भर आपल्या 
सधारीं खबध ठेवण्यास जर उत्तेजन दिटै तर मतदाराची बौद्धिक स्थिति 
सुधारे, मतदारास आपर्टी मते व विचार सागण्यात कमीपणा कोणासहि 

येणार नादी. राजकीय संघ निमौण ब्हावयास व त्यास अडाणी लोक 
जोडावयास खरी अडचण बहुजनसमाजाची दीन स्थिति आहे हं नसून, 
खच्या पुढान्याच्या अ्गीं अवदय असखेस्या रुणाचा अभाव आह सुशिष्षितार्नीं 
अशिकषिताकडे कसं जावे, व॒ राजकीय विचाराची तालीम लोकास कसी 
द्यावी, व कल्पनायुक्त मनुष्यानीं इतर लोकास आपस्याकंडे ओदन घेऊन 
सस्था हस्तगत कशा करून व्याव्यात या महत्वाच्या विघ्यावर पुर 
कधीं तरी रिष्टीन, 



६ 

नगरसंवथन आणे नगरसदयं 

आपल्या देशात म्युनिसिपालिस्याची कग्यासज्धानेँ कस्पना फारच 
कोती आह, 

शहर अगर सस्थान याची स्वकतव्यावैधान जी कस्पना असते, तीस 
दोन कारणे अख्तात, एक तर राज्यपद्धतीप्रमार्णे शह रार्यै कतव्य काय, व 
राज्याच म्हणजे सस्थानाचं अगर देशाच कतव्य काय, हं कतेष्याची वाटणी 
होऊन ठररेटं असत, उदाहरणाथ, जर शहर च स्वतच्र सस्थान असल 
तर परराज्याजरोबर राजकारण शरास करावै खागरते, मग ह, शहर एका 
मोरया राज्याचा भाग असेल तर तो व्यवहार शहरास करावा लागत नाही. 
राष्राच्या अतव्यंवस्यैत शहराचं काम शहराकड किती सोपवार्वे, व किर 
सोपवृू नये हं निश्चित न्त, यासंब्रघानें पुष्क ठिकाणी मेद आदद्ून येतो. 

नगर अगर राष्ट याची स्वकतेव्यकस्पना निशित दोण्यास दुसर् एक 
कारण अर्त. आपट्या सत्तेखार्टी जो जनसमृह् आला अखेर, त्याहबधार्नं 
आप ध्येय काय या विषयावर त्या राषट्रातील तच्ववेत्ते जे विचार प्रगट 
करती, त्या विचाराचा परिणाम लोकावर व टोकनियुक्तं सत्ताधारी 
वर्गांवर होतो 

ग्रीससारख्या देशात शहर म्हणजे एक तेच राज्यच होते. तेर्थ 
राहरासनधन नागरिकाचीं केयं काय आत यासबधाची कस्पना देखील 

उज्ज्वल होती, इप्र्जात “ सिटिश्चन् ` याचा अथे केवढ शहुरात राहणारा 
इतकाच नाही, तर एखाद्या रियासर्तीत रादणार्या सर्वं लोकास व विेषै- 
कल्न त्या रियासती्च सूत्रचालन ज्या लोकाच्या हातीं अर्चैकरून असरत 
त्यास हा राब्द छावण्यात येतो. ते सर्वं खोक शरातच राहणारे नसतात. 

तथापि सवच लोकास ' सििरिञ्चन् › म्हणजे ' नगरवाखी› असा शब्द् 
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लावण्यात येतो याच कारण प्रीस देशात जी परिभाषा ठरलीती इग्रजीत 

राही हं दोय. मरार्दीतत आपण नागरिक हा शब्द कावतो याच कारण 
दग्रजी शब्दाचं आपण रूपातर केले हं होय. पडिता रमावाई यानीं नागरिकः 

या शब्दासर आक्षेप षेऊन "* जानपद 7 हा शब्द सुर्चाविखा होता, पणतो रूट 
ह्याला नादी “.नाकरिक हा शब्द सस्कतमध्य्रं सम्याचारयुक्त मनुष्यः यी 
अर्थान वापरतात. असो. सध्याच्या परिस्थितीत ग्रीकाची उज्ज्वल कल्पना 
व्यवहाय नाही तथापि द्याचीं ध्येयं जर आपण लक्षात ठेवली तर् बराच 
फायदा होणार आहे. प्राथमिक शिक्षण व शहराची साफसफादइ्, पाण्याचा 
पुरवटाव रस्त्यात दिये लाब्णै यापलीकडे आपल्या नागरिकत्वाच्या कतव्या- 
विषघयन््या कस्पना जात नाहीत, परतु आप्या त्या कस्पना अधिक विस्तरत 

उहाव्यात यासार्दीच हा ठेख छिद्ीत आहे. 

जनपदाच्या संस्कृर्तीत नगराच स्थान 
आज आपल्या देशात शहर म्हणजे केवच्छ राष्रभाग ऊर्फं जनपदाचा 

भाग आहे व शदहराचं कतव्य आपस्या छक्षात येण्यासार्टी रष्टरामर्ध्ये शदराचं 
स्थान काय या विषयाकडे आपण प्रथम लक्ष दिलं पादज 

राहर द सस्कृतीर्चे कंदर होय आसपासचीं खेढीं आपल्या अनेक 

गरजा शहरात जाऊन भागवतात च्या गोष्टी खेड्यात मिनत नाहीत त्या 
दाहरात भिव्तात नाटकग्रहं, विद्यापीठे, पुस्तकालये इत्यादि गो्टामुटे 
देखी अनेक रोकाचे पाय शाह राकडे वठतात चाग कपडे शिवणारे 
षी, कुशल सुतार, सोनार, रोहार, चाभार इत्यादि वगं शहरात 
असतात, यासार्टीं चागस्या मालाचे प्राहक शहराकडे धाव घेतात, बहूतेक 
खेड्यात वाण्याचीं दुकान देखील चागर्छा नस्तात, त्यामुटै तो सोदा 
देखील खेड्यातील लोकाम राहरातच करावा कागतो. 

खेङ्यात होणारा माल ज्या लोका विकरून सकावयाचा अस्तो त्या 
लोकास तर शदरातच य्व कागतें. शिवाय शेतकामासारखं काम बहुतेक 
लोकास कंटाठवाणें वार्त, व यासां नोकरी भिखारी तर ती शहरातच 
पहावी अशी पुष्कठ खोकाक्त इच्छा असते, शहराची भरभराट अर्थात् 
लोकास अनेक कामाकरिता शष्टरात यवे छागतं या गोष्ठीवरच अवलबून 
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असते. ज राहर लोकास आपल्या व्यापारधनच्रासारठीं अगर इतर गरजा 
भागविण्यासारटीं शहरात येणाञ्यासर उत्तजन देख तें श्र अधिक भर 
भराटेल यात नवल त कोणते! शहराच्या कार्यकारी सस्थे म्हणजे 
म्थुनिसिपाखिशच अथवा तेथील नगरहितेच्छु नागरिकार्चे कतंग्यकम 
कोणतें ह ज्यास समजून व्यावयाचे असेल, त्याने जनपदाची कोणतीं काम 
रहर करित या सूक्ष्म अवलोकन करावें. व शहर सुधारण्याकरिता म्हणजे 
राहराकट्कन जनपदाची सेवा अधिक चागली घडवून आणण्याकरिता 
प्रयत्न करावा गहराची उत्तरप्रकारे सेवा करावयाची म्हणजे राष्राची 

सेवा करण्यात आप्या शरास उत्तम प्रकार मदत करावयाची हं होय. 
म्युनितिपालिटी सवे लोकाच हित साघण्याचा सुवं लोकार्नीं एक होऊन 
प्रगत्न करण्यासादीं निर्माण चारी मडदी होय. ही गोष्ट ज्याच्या हृदयास 
पटली तोच मनुष्य म्य॒निसिपाछेटीचा सभासद् होण्यास योग्य होय. दाहरा- 
तील लोकान म्युनिसिपाल्टीचं वर सागितरे कतव्य लक्षात ठेवून 
सभासदाकट्धन सद् भावानं काम करून व्याव. जो मनुष्य हं काम करण्यास 
योग्य नसेल त्यास घालून देण्याचा प्रयत्न करावा. 

शहरात येणान्या लोकाच वर्गीकरण करून त्या वगच्या ब्रद्धीस 
कोणत्या गोष्टी कारण होतात याचा विचार करू. पाष्ट्छा वभे कायमच 
राहणाव्याचा हा वग बराच मोठा अक्तो. ^“ कायमचा रहाणार या 

राब्दाचा अथं एवढाच की, स्याचे उपजीविकेच स्थान शहरच आहे 
या वगौत अनेकं प्रकारच्या लोकाचा समावेदा होतो. सरकारी नोकर, उच 
प्रकारच्या धद्यातील लोक ( उदाहरणाय ईक्टिर, वकील वगैरे, दुकानदार, 
कारागीर, ठटोक व्यापार करणारे, दलाल, कारखानदार् इत्यादि माणसं ) 
या वगत येतात शदहरातील लोक परस्परावन्क्यी असावयाचेच व यामु 
बहूतेक धद शहरात चालतात उदादरणा 4, सुनारा सोनाराची गरज 
अत्ततेच, या दोधास् व इतर धद्यातीर खोकास रिप्याची गरज असते; 
सवच लोकास न्हान्याची गरज असते परस्परावल्बनानेँ बहुतेक धदे 
पचवाकतात. तथापि या लोकाचे उत्पन्न काही अशी बाहेर गावाहून येणाच्या 
रो कवर अवलबुन असते. राहराची लोकसख्या केवठ कायमवच्या परस्परा- 
वन्री धयानं वाढत नारदी, लवकरच समाजाची वाढ थाबते, शह्रात 
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लागणान्या गर्जना निररनिराल्या वगौकद्ून जोपयंत पूर्णं श्चालस्या नार्हति व 
जौपयैत एखाग्रा धन्यास . वाजवीपिक्षां अधिक किफायत होति तोपयेत ती 
गरज पुरविणारा वर्मे वाढतो व समाजाची वाद छ्वकरच खुटस्यासारखीं 
होते; अगदीच खुरी नसेर तरी इद्धि मदगतीनें होते. 

शा्रांत कायमच्या राहणाय्या लोकांची बृद्धि दोण्यास दोन गोष्ठी 
कारण होतील, एक तर सर्व ध्यास जो आश्रय केवट एकाच शदहरांत 
राहणाय्यांना परस्परांकट्न भिखतो स्यापेक्षां निरा कांहीं तरी द्रग्यसाधन 
क्नाटं पाज, तसे द्रव्यसाधन न्चास्याशिवाय शदहराची बरद होणार नारदी, 
एवर्देषव न्दे तर खङ्याचै शद्रहि बनणार नाही. न्दावी, रिप, सोनार, 
लोहार हे तर खेड्यांपाडश्यांतून देखी असतात व खेडयामर््ये देखील 
परस्परांकद्कन आश्रय मिलतो. अपे असतां देखील खड्यांची लोकवस्ती 
फारसी वाढत नादी. केवन्ड एका स्थानावर राहणान्या लोकांकड्न भिन्णान्या 

परस्पर आश्रयाखरीज जर इतर कोणताहि आश्रय कोणत्याहि स्थानांतील 
लोकांस मिढाला नसता, तर शेर उत्पनच न्चा्ली नसतीं व खडश्याखेरीज 
देशात दुसरं काहीही नसते. तथापि वस्तुस्थिति अरी नादी. 

निरनिरान्या ध्यांतीलक स्थानक अन्योन्याश्याखरीज शहराच्या 
बरद्धीस व पृष्कठ्छ अरीं अस्ितित्वासच कारण गोष्ट म्हुटली म्हणजे शहरांतील 
लोकांचा व रष्ामर्धील इतर लोकांचा सबधदही होय. हा संबंध अनेक 
प्रकारचा असतो. एक तर शासनविषयक संन॑ध होय. पृष्कढ शहर 
ताद्क्यांचीं, जिस्ह्या्चीं अगर स्र॑घ राञ्याची टिकार्णे असतात. तादटुका; 
जिर्हा, प्रांत, राष्र् यांतीख पेसे गोवा केठे जाऊन, ते काही विवक्षित 
ठिकार्णीं खच केठे जातात व तो खच नगरांच्या स्थापनेस अनेक प्रसंगी 
कारणीमूत होतो. 

आपल्या देशांत बहूतेक जीं मोटी शक्रे आहित त्यास कारण हेच 
आहे, काही मोदी शरं जि्ह्या्चीं ठिकाण आहेत) कांहीं प्रातां्ची 
ठिकाण अहित व कारी संस्थानांच्या राजधान्या आहेत. ददहरांतीलः 
ल।काचा व राष्ट्ातीक इतर लोकांचा दुसरा आणखी संबंध म्हणजे व्यापार- 
विघयक, शिक्षणवियक, इत्यादि प्रकारचा होय, बहूतेक प्रसंगीं शासन- 
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विषयक स्रध असला म्हणजे इतर प्रकारचा सन्रध आपोआपच उत्पन 

होतो, खेडयातीक अधिक खच करणाय्या लोकाच म्हणजे उच्च तस्हेग्या 

गरजा भागविण्याची सोय राजधानीच्या शहरात उत्पन्न होते. शहर 

आसपासच्या खेडश्यातील लोकाच्या गरजा जसजसं अधिक चागल्या 

तद्देनँ भागविर्ते, तसतत शहरार्चै वेभवरहि वाढत जातें 
दराहराचा सबरध केवव्ठ आसपासच्या खेड्या्णीच नसतो, तर इतर 

दा्रारीं देखील असतो, व एखादे शहर अधिक सुधारलेल म्हणजे इतर 
राहराच्या गरजा भागविण्यास अधिक समथ असठे म्हणजे इतर शहर 
देखील त्या राहराच्य ब्रद्धीस कारणीभूत होतात, 

आपल्या शहरातुन त्याच्या नेहर्मीच्या कतेग्यापेकीं पुष्कढ्ड कर्त्ये 
चागस्या त्ने बजावरखीं जात नाहीत, दं दाखविण्यासार्टीं एकदोनच 
उदाहरणे देतों 

नामदार गोखल्यानीं प्राथमिक शिक्षण सक्तीचं करण्याचा अधिकार 
म्यनिसिपाटिसव्यास द्ाव। असं निरु पुदढं आणलै व तं अनेक प्रसगीं 
फेटाद्ून लावण्यात आ, सरकारचै कर्तव्य कसेंहि असो, तथापि 
म्युनिसिपालिय्यानीं आपदं कतैव्य केलं आहे काय १ ज्या म्युनिसिपालिटीख 
यासबेघाचा अधिकार हवा असेल, तिने जर आपणापुरता तो अधिकार 
मागितला व व्याच्याबरोबर तं शिक्षण देण्यासार्टी आम्ही काय करणार 
आष, किती खर्च करण्यास तयार आहौ, सरकारने खच किती केला पाहिजे 
याख्चरधीची पएखादी पद्धति तयार केखी, व तिखा मञ्चरी भिढण्यासारीं 
खटपट केटी, तर आपले करणे फुकट जाक असँ वाटत नादी. म्युनिसि- 
पालिस्यास अधिकार देण्याच बिक पास करून मग काही म्युतैतिषालि- 

स्यानींही गोष्ट केटी काय, आणि स्यार्नीं चक्छवरन्ठीत पुढाकार षेऊर्नं 
स्वतःपुरती मागणी करून तो अधिकार भिन्डविला काय, परिणाम सारखाच 
होणार. ज शहर उरफं म्युनि्तिपाडिदी जिवत असस्याप्रमा्णे आचरण करील 
व्याच राहरास प्राथमिक शिक्षणाचा काभ होणार, शहरातच जर जीबन 

नखे तर कायद्यान कितीहि सवलती दिल्या तरी त्या व्यथ होत, 
आप नित्य कर्तैव्य करावयास शरान काग्र केह पाहिजे है 

खममण्यास अणखी एक उदाहरण देर्ता. 
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आपल्या अनेक शष्रात पाण्याचा जकस्ता पुरवठा ब्हावयास पाहिजे 
तक्षा होत ना्ी तो द्हावा यासार्टी काय करव हं सागणे माच 
काम नाही; या विषयाकडे पुष्कठ म्युनिसिपाछिस्यार्च लक्ष छागलं आहि 
तो पुरवटा कसा व्हावा रंहि मोरे गूढच अदि. तथापि यासबधाने 
म्युनिसिपाखिट्यास् एक गोष्ट करता येण्यासारखी अहे. ती दी की, व्यानी 
स्वतः काय काय खटपरी केस्या याचा सादयन्त व्रत्तान्त देणार छापील पत्नक 
काढठावे) हा प्रश्न सोडविण्यासाटीं तो खोकाच्या पुदे माडावा, पाण्याचा 
पुरवठा उत्तम करण्यासाटीं काय करायै या सत्रघाने योजनात्मक्र निवध 
मागवावेत व पाचद्रहा हजार स्पयार्च बक्षीस लावाविं., तसे कें म्हणजे 
अनेकं माणसे आपले डोकं चाव कागतीक व उपाय शोघण्यासा्ठीं परिश्रम 
करतील, पुष्कठदा असे होद॑ट कींकोणा एकाने काढलेटी योजना जरी 
पूणं यशस्वी ज्ञाी नाहीं तरी अनेक मडठीनि काटस्ल्या क्लप्व्या वाचून 
फायदा होर, व पाण्याचा प्रभ जरी पणेपर्णे सोडाबिन्ा गेढा नाहीं तरी 
तो सोडविण्यास बरीच मदत होईल. 

प्रगतीच अर्थंशासख्ज- एकदा राजधानीतील गरजा पुरविणारा वर्भ 
व राष्टतील गरजा याच समीकरण ज्ञां व रष्ट्रातील राणी व गरजा 
याभ्य बदल पडला नाहीं व राष्राचा इतर रप्रार्शी फारषा व्यापार नस्ल 
म्हणज राष्टराची वाढ खुरते, मागणी व पूरवठा याचे एकदा समीकरण 
क्या व मागणीच्या आकारात अगर स्वरूपात फेरब्रदल क्चाखा नादी तर 
समाजाची व्राढ खुटते, दा अर्थ॑शाल्राचा सिद्धान्त लक्षात ठेवावा, मागणी 

व पुरवठा याच समीकरण वारवार् हाऊ पाहत असत. व याक्ाटीं दुसन्या 
काह गोष्टीना जर यामर्ध्ये पड्कन ती स्थिति टाढदल्ध नाहीं तर बाढ खुटणे 
हा स्वाभाविक परिणाम अदि. सष्टीचा क्रम अर्योवरून राष्रची वाढ खुट. 
विण्याच। आहे असँ म्हट्टं पारिजे, बादखुटीसर अवरोध करणान्या गोष्ठी 
कोणत्या अदित याचा विचार करिता खाटीक गोष्ठी महच्च दार्व वाटतं. 

नव्या गरजाची वाद ही दोन त्ने होते; एक तर ८ आकारा ? 
ती वाढ होते म्हणजे पूवोपमुक्त वस्तूचाच अधिक खप होतो. दुखरी तन्हा 
महटली म्हणजे ^" प्रकारानें > नवीनच चिजा निर्माण होतात व त्यचा 
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खप हाऊ छागतो. उदाहरणा, पूर्वी जर च्छोकास वघरातिन दर माणशीं 
एकच धोतरजोडी पुरत असे पण पर्दे दोन खागू लछागस्या तर ती 
आकारानें वाढ ज्ञाखी. पूर्वी लोकास वतैमानपरत्र, गोर्टी्ची पुस्तके लागत 
नन्ही, आतारतीं खागू खागर्लीं आहित; हे प्रकारार्ने ज्लाठेल्या वादीच 
उदाहरण होय. वर आकाराने इ्लेल्या वादीचे ज उदाहरण दिल ते 
व्यक्तीच्या दष्टीरनेच दिके आहि, समाजाच्या दृष्टी देखीर गरजाची 
आकाराने बाढ होत आहि. एक तर प्रत्येक व्यक्तीस खागणाय्या वस्तु 
व्यक्तीसच अधिकाधिक लागू छागतात, व दुसरी गोष्ट म्हटटी म्हणजे 
समाजातीक उच्च स्थितीत राहणाय्या खोकास क्छागणाय्या वस्तु इतरं 
खालच्या दजीच्या लोकासदहिखागू कागतात.या दोन कारणामुढे समाजातीलक 

गरजाची आकारानें वाढ होते. 

प्रकारानँं जी वाद अविक होते व्याचहि काही प्रकार आहेतच एक 
तर पूर्वी ज्या वस्तूचा लोकाकद्ून उपयोग होत असेल त्याच वस्तु खोकास 
लागतात, पण अधिक चागस्या प्रकारच्या त्यास अवद्य होतात. आपणामर्ध्य 

या दृष्टीने देखील गरजाची वाढ होत आहे. आज च्या प्रकारच्या कापडाचे 
कपड लोक वापरीत आहेत व्यपेक्षा उग्या चागघ्या कापडाचे कपडे लोक 

वापरू लागले म्हणजे गरर्जेत प्रकारानें बदल ज्लारा असे होईल अगदीं 
नवीन गरजा लोकास मासू कागस्या म्हणजे दुसव्या त्हेची प्रकारार्न 
वाढ ज्चाटी,. 

प्रगतीचं अथेशाख च पुणैकरांची वृत्ति-रोकाच्या गरजाची 
वाढ ज्लञाटीं म्हणजे समाजाची अनेक प्रकारानै प्रगति कशी होते याचं 
दिग्दशेन वर ल्चाटैच. ज शहर इतर शहरास्या व खेङ्याच्या गरजाचा 
पुरवठा करील त्या शहरास प्रमुखत्व येतं. दही गोष्ट जास्त जास्त स्पष्ट करून 
दाखविण्यास् आपण एकच व जवव्छचंच उदाहरण घेऊ. आज महाराष्रात 
पर्णे शहर जे प्रमुखत्व पावटं अदि त्याचीं कारणे दोन तीन आहित. 

एकतर मुबई रकारचीं काष्टं ओफिसं पुण्यास आहित व त्याप्ढे पुण्यास 
काही प्रमुखत्व आदे. पणं पेश्व्याची राजधानीं असेढ पण तेवढ्यावङ्न 
आज त्याच प्रमुखत्व नाही. पूर्वी जरी पूर्णे. कसंहि असं बं लोकाना 
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पुण्यास कलाकरिताहि जाव लागत अट तरी आज त्याचं काय १ पुण्यास 
आज जर काही महत्व अषेढ तर ते दोनच कारणार्नी-- एक तर र्त 
शिक्षणाच स्थान आहे व दुसरं “ केसरी › पल्ल तेर्थे निघते. आपण जर् 
एका दष्टीरने विचार केखा तर अर्वाचीन पूर्णे शहराचा कतां पुरष्र एकच 
आहे असें दिसते आणि तो पुरुष म्हणजे विष्णुशास्त्री चिपद्णकर हा होय. 
पुण्यातीरू अत्यत प्रमुख असी शिक्षणसस्था त्याच्याच परिश्रमाने अस्तित्वाद 
आली व “केसरी › पाच सस्थापकत्व बहूताशीं त्यासच दिर पाहिजे. 
पुण्यातलि अनाथ बाखिकाश्रम, सठ्हैयूस ओफ इडया सोसायटी इत्यादि 
संस्था म्हणजे विष्णुशास्त्याच्या पुवेपरिश्रमार्च विकसन होय व्यानँ जगविेटी 
टोकी एकं राष्टो अगर तीत भाडग होऊन दोन विभाग होवोत, च्या प्रत्येक 
विभागाचे करसि विकसन होवो, उत्पादका्चं उत्पादकत्व स्यामुढे जात 
नादी, आजचे पुणें म्हणजे बहुतार्शी विष्णुश्ास्त्याची कृति होय. विष्णु- 
शास्त्याच्या उदाष््रणावसून एकच मनुष्य कर्तत्वबान् असला म्हणजे 
आपस्या शहराची बृद्धि कशी करतो त दिसून येईल. 

पुण्यायै अर्थशाल्न फार कोते आहि ह वर विधान केठै, तथापि 
अस समज् नये कीं हं अथंशास्र आजका्चै कोते आहे. त्याची सुर 
फारच खोल गेली अदेत. पूरणे शष्टराख इनेज अखि म्हणून सरकारची 
फारच खटपट होती. तथापि काटकसरी पूरणे शहराने हँ इेनेज लौकर येऊ 
दिक नाहीं व सध्यार्च पुण्याच इनेज देखील शोकास्पद स्थितींत भह. 
पेशवाईग्या काटी पृण्यार्चै व॒ मराठी राज्याच अ्थेशाख्रदेखील फारच 
कोतै होते, मराटी राज्याच्या आर्थक स्थितीसनधा तेथील इग्रज वकील 
सर चार्ट मालेट याने मोटी मार्मिक टीका केरी आहे व त्या टीकेपासून 
बराचसा बोध आम्ही महाराष्टीयानी वेतलखा पादिजे. “' स्षापात्तिक दृष्टीने 
मराय्याच ज्ञानस्वस्व म्हणजे कंषपणा. मराज्याच्या अर्गीं रसिकता नाहीं 
व नगरश्षोमेच्या कस्पनादि नाहीत. मुसलमान राजे मोग्यामोटयौ इमारती 
बाधतात व तेगैकरून आपरै नगरं हरौगारतात. जो पैसा खच होतो त्याच्या 
योगाने उदमी आणि कारामीर शरीमत होतात व तोच पैसा सरकारासख 
पूनः कराभ्था सपान घेता येतो. परंवु मसाठथांश्या तिजोरीत पैसे जातात 
ते व्यापारात् खेदछत ना्टीत, यामुढे मराखथांची सापत्तिक स्थिति भी 
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सुधारावी तशी सुधारत नारी अशा अर्थाची जी माठेट यार्न रोका 
केटी तीत बर्च तथ्य आहे. जर एखांद शहर आपस्या सुधारणुकीसार्दीं 
चराच पसा खच करील तर त्याच्या योगान व्याच नुककष्षान न दहोता 
फायदाच होतो, स्या सुघधारणाच्या योगान शहरातील सपत्ति वाठण्यास 
चरेच उत्तेजन येते उदाहरणाथ, पुणे शाहरानँ जर विज्ञेचे दिवे पुण्यात 
आणावयाच मनात आणर्टै तर त्याच्या योगाने राहरास्र बराच फायदा 
हयणार आहे. ज्या शहरात विजेची शक्ति उपरन्ध होते तें अनेक लहान 
सहान घदे चाकतात, विज्ञेचे पखे उपलन्ध ्ाञे म्हणजे लोकास अधिक 

काम करण्यास उत्साह येतो. बषिजेचे दिवे वगैरे केवकं चैनवाजीच्या वस्तु 
नाहीत. इउग्रजाच्या व अमेरिकन लोकाच्या राहृर्णीत ज्या अनमैकं गोष्ठी 

श्िरल्या अदित स्या केवन्ट सदरहू लोकास अधिक चैनबाजीची अपेक्षा 
आहे एवव्याकरिताच नन्दतत, सापात्तिक स्थिती सवधन करण्यास त्याचा 

फार उपयोग होतो 

नवीन सखधारणेचा शिरकाव आणि अथेव्रद्धि यांचा परस्पर. 
संबध--ज्या नवीन सुधारणा देशात शिरतात त्याच्या योगाने जीवित 
कष्टमय होते. यासार्टी आपणास नवीन सुधारणाच नकीत वतं कष्टमय 
जीवितहि नको, अदी भावना पुष्कठ लोकाची अस्ते ही त्र्ति धरून 
राहणाय्यासर एकच उत्तर आहे की, देशाची सापत्तिकं स्थिति सुधारण्या- 
साटीं प्रत्येक मनुष्यास अर्थाजनाकरिता स्च्ठै पादिजे. लोकास अर्थाजना- 
साटीं बटण्याक्राद्ता ज्याच्यायोगार्ने भाग पडेल अशा गोष्टी स्ास्या 

पाहिजेत. लोकास पेषे मिरविण्याची आवदयकता वाट् खागली; खचच 
निभेनासा ्ाखा म्हणजे पेते कसे मिववावि है उपाय आपोआपच 
सुचतात. आपणाकडे आगम्हास काम मिढत नारी म्हणून लोक जओरड 
करतात, पण कामाला चागलीं माणसे मिक्त नाहीत असा बोभाया 
त्याहून मोठा आहि. इ्द्रून काम करणारा व अगीङृत कायौत यज्ञ 
सपादन केरच पाहिजे ्हणुून खटपट करणारा मेहनती असा वर्गं आम- 
स्यात अजन निर्माण न्ञाा नाही, कोक्रणस्य ब्राह्मणाची जात आणि 

क. 
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पारश्ाची जात याची तुलना केटी तर आपणास अर्स दिसून येदट की 
दारिद्य जितकँ कौकणस्थ ब्राह्मणात आहे तितकें पारशात नाही. पारज्ाची 
जात खहान आणि आटपशीर आह व कांकणस्थ ब्राह्मणाची नादी असं 

म्हणावे तर ते्ी बरोबर होणार नारदी, कोंकणस्थाची खोकस्ख्या फार तर 
सव्वालाख अघरेल व पारदाची जवव्छ जव एकं लक्ष आटे. आगम्हामर्ध्य 

शिक्षण नाही असं महटव्यास त देखील बरोर होणार नादं कौकणस्थात 

जितका उ शिक्षणाचा प्रसार न्ाला आहे, तितक्रा पारश्ात नारी पार 
शास शभर दीडशे ख्पये उत्पन्न असं तर त्यास आपण ज्चगर्दीं रोचनीय 

स्थितींत आष्ट असे वाटते. व ज्या कोकणस्थास इतकं उत्पन असेल तो 

आपणास सुखवस्तु समजतो, याच उदाहरणावरून आमच्या सापत्तिक 

स्थितीतीख तफावत लक्षात येद. पारशी रोक व्यापारात पडल्यामुटेहा 
फरक लाला आदे. आज पारसी गृहस्थास आपस्या जातभादईेमर्ये सन्मान्य 
होण्यासाटीं जितकें धडवडावै लागत तितके कोँकणस्थास धडपडावं लागत 

नाही, एखाया समाजाची स्या समाजातील व्यक्तीसनधर्ने जी आकाक्षा 

असते ती आकाक्षा पूणं करण्यासाटीं धडपडावें लागते, कुणभ्यात एलादा 
मनुष्य सरकारी नोकरी करू लागला व कदाचित् मामर्दाराच्या जागे. 
पय॑त पोँचला म्हणजे त्या जातत तो मोठा मनुष्य होतो. जातीच्या आका. 

केन व्यक्तीच्या महसवाकाक्षेचें क्षेत्र मर्यादित हयर्ते. समाजाच्या सुखाच्या व 
तदनुषगानं सुखवस्तूपणाच्या कस्पना जसजशा वाढत जातील तस्ततसें 

व्यक्तीस द्रव्या्जन करणें भाग पडेल, पारशामर््ये तीस चार्ढीस स्पये 
किंबहुना शभर रुपये महिना मिखवणाय्याचे ल्य हणे देखाक कटीण होतें 

नवीन मुघारणाचा समाजातीक सापत्तिकं स्थितीशीं दोन प्रकारं संबध 
येतो. एक तर समाजाच्या नजन गरजा सुधारणेमुखं वाढतात व लोकास 
जास्त मेहनत करणें भाग पडर्ते, दुसरा एक सध म्दटला म्हणजे नवीन 
सुधारणे्च प्रहरण करण्यामुढं प्रत्यक्ष अगर अप्रयक्ष रीतीनँ द्रग्याजन 
करण्यास मदत होते. 

प्रत्यक्ष मदत म्हटली म्हणजे नवीन गोष्ट दिकून त्या ज्ञानाचा 
उपयोग द्रव्याज॑नाकडे मनुभ्य करितो. ज्या मनुष्यास स्वतःच्या धद्यार्चै 



नगरसंवर्धन आणि नगरसौदयै ६७ 
"~~~ ~-- "~ ~~ ~~---~ -+ ~+ ~ ~~ +~ ~ ~~~ ~~ «~ -^~~+-~~-~-~ ~~~ ~~~ -. ~~ ~ -~*~~~--~-~-~ -~~ ~~+--~- ~~------~ ~~ ~~~ ~^ ++ 

आजतागायतचं सर्वं ज्ञान असतें, त्यास तो मनुष्य स्वतत्र धंदा कर्णारा 
असला तर ध्यात फायदा अधिक होतोवतो जर नोकर असला तर अधिक 
पगार मिढ्तो. अप्रत्यक्ष फायदा म्हटखा म्हणजे मनुष्याच्या संवर्योवर् 
सखुधारणेचा परिणाम घडतो. उदाहरणार्थ, जो मनुष्य खुच्या -टेबलँ वापरतो 
त्याच्या यज्या संवयी कमी होतात, ब तो उत्साहा काम करणारा बनतो. 
या गोष्टी न वापरणाय्या मडर्नीत उत्साह व काम करण्याचा नेट नस्तो असं 

म्हणमें चुकीचं होर. तथापि एवदें मात्र खं कीं, जर या गोष्ठी वापरणारा 
वर्ग घेतला व या चिजा न वापरणारा पण त्याच सापात्तिक रिथतींतखा असा 
दुसरा वर्श घेतला आणि या दोन वगोची तुलना केरी तर अते दिसेल 
की) या गोष्टी वापरणारा वगे अधिक उत्साही आदटेक. ही गो बृट- 
पाटखोण्याची टर उडविणाव्या गृहस्थार्नीं लक्षात ठेवावी. 

नवीन सुधारणा सं्बधने समाजाचं कर्तव्य--नवीन सुधारणा 
घेऊन स्वत ची उनति करून घेरे हं जसं व्यक्तीचं कर्तव्य अहि, स्याप्रमार्णे 
त्यास मः देणे दहं समाजाचे कर्तव्य आहे. समाजाचे कतैव्यकर्मं 
समाजा केस बजवार्वे या प्रभास उत्तर अक्षं आदे की, च्या सावैजनिकः 
सस्थाच्या योगाने समाज अगर समाजभमाग एकवटतो, स्या सस्थाच्या 

मार्फत समाजार्न आप कर्तव्य बजावरटं पाहिजे. या प्रकारच्या सार्वजनिक 
संस्था म्हणजे म्युनिसिपाङिय्या, लोकखवोड, प्रात, इखाखा त्यादि होत. 
लोकास स्वराज्य पाहिजे तं एवल्यासाखीच कीं देशात स्वत.च्या उनतीच्या 

ज्या कल्पना प्रसृत होतील, त्याचा परिणाम देञ्चावर अगर देशभागावर घडावा 

दाहराची कायमची लोकवस्ती कशां वाढते याविषयीचे नियम वर् 
दिटेखेच आहेत. है नियम लक्षात ठेविठे म्हणजे शहराची खोकवस्ती 

वादण्यासाटीं म्युनिसिपारिटीरने, म्हणज शदहराच्या उन्नतीची जबाबदारी 

ज्या मडद्छावर सोपविी जाति त्या मडनीर्ने, काय कें पाहिजे द सहजच 
स्पष्ट होर एक तर राहरान नवीन कारखाने आस्या दर्त् उत्प 
व्हावेत याषार्दीं खटपट की पाहिजे, शहरातस्या टखोकाचा व शहूरात 
येऊ इच्छिणाय्या लोकाचा जीवितक्रम ज्या गोर्ीनीं सुल्म शोदंलट त्या 
गोष्टी केस्या पाहिजेत. एखादी नवीन सुधारणा शहरात आदी म्हणजे 
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तिचा एकदर जनस्थितीवर परिणाम काय होतो द पाहण्यासार्ख आपण 
एकच उदाहरण घेऊ कस्पना करा, ज्या गावात पूर्वी छापखाना नन्ता 
त्या गावात आज सुरू लाखा, तर त्याबरोबर दैप जुव्छवणारे लोक 

पाहिजतच, कछापखाना उत्पन्न ्ाखा म्हणज नवीन प्रकारचे कामकरी 
उत्पन होतात एवढेच नब्दे, तर लोकाच्या गरजावरहि परिणाम होतो. 
खोकास च्या गरजा पूर्वी भासत नतर्ताल व्या गरजा पुर मासू छागतील, 
व दुसय्या अनेक गोट करण्यास उत्तेजन येईल, कीं जुन्या धद्याच्या 
घटेत फेरफार होतो व कँ नवीन धदाहि उप्पत्र होतो. छापखाना 
गावात असला म्हणजे स्या गावात जर कोणास एखार्दै वतंमानपन्र 

काठावया्च असेल तर ते काटे सुलभ होइल छापखान्याच्या अनुघगाने 
वाढलेला घदा देखील पूर्वीच्या धद्यावर परिणाम घडवील जर वतमान. 
पत्रकार चतुर असेल तर आपल्या गावातीरक टोक्राकस्ष कोणत्या तब्हेची 
माहिती पाहिजे दहे पाहून ती त्यास उपकलन्ध करून देण्यारारीं खट्पट 
करील, गावात एखादे चागले बत॑मानपन्न निघत अस म्हणजे लोकमध्ये 
वाचनाची अभिष्चीदहि बाद खागते. छापखान्याचा आणखी हैक उपयोग 
ग्हूटलखा म्हणजे जर गावातीर खोकास आपटा माक उन्यात बभगेरे घादून 
दुखरीकडे पाठवावयाचा असेल तर त्यात आपरटीं लेबल वैरं छापून देता 
येतात, व व्यापारी रोकाच्या कचेरीम्वेषुद्धा कछापील नमुन्याचा बराच 

शिरकाव होतो तथापि छापखाना जर् गावात नसेख तर परगावच्या 

छापखान्यातून नमूने वभेरे छापून अआणण्याच्या भानगडीत कोणी पडत 

नाहीत व तुम्हीं आपल्या कामास लागणारे नमुने स्वतः न आखता छापूनच 
ध्या असें व्यापाय्या्च मन वद्विण्यासार्टीं कोणी परगावचा छापखानदार 
खटपट करणार नादी, तसंचच पखाद्या गावात वत॑मानपन्न निधू कागर्लै 

म्हणजे ते एका गावाचा ग्राहक व दुसय्या गावाचा विक्री करणारा याचा 
सबघ जोडणारे साधन होते, एवच, वतेमानपन्न व छापखाना याच्यासारखी 

नवीन सुधारणा गावात आस्यामुढं गावातीक रीतीभार्तीत तसेंच श्रमजीवी 
सघाच्या घ्नत, कादं नवीन षदे करणारे लोक उत्पन ज्लाल्यामुढं फेरबदल 
होतो. तसेच, विक्री करणारा आणि ग्राहक एकमेकापासून दूर दुर अखले 
तदी त्याचे सध जुकठे जातात. तेच गावातील न्यापान्याचीं नावं 
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परगावच्या व्यापान्यास कढछतात, व येणेकरून क्रयविक्रयाच्या धटनेंत बराच 
फेरफार होतो. एवच, न्वन सुधारणा गावात आटी असता गावाचे 
अनेक तेनं दित होर्ते, कार कशाला? एखादा नवीन वेद्य देखीर पूर्वी 
वेद्य नसलेत्या गावात गेला स्हणजे त्या गावाकडे इतर गावातीक रोमी 

येऊ लागतात 
म्युनिसिपाठटीचें दुसर कतव्य भ्हटर्ये म्हणजेजे लोक गावात येऊ 

पादहतीट त्याच आयुष्य सुखकर करणे हँ होय. एखाद्या शहरामर्ध्यं कायमयची 
वस्ती कन रहाणाच्या खोकात मज्जुराचाहि वर्गं बराच मोठा असतो. 
एखाद्या म्युनिक्षिपाकिटीनें जर काम मिद्व इच्छिणान्या येकास् कों 
काम भिटेक याची माहिती देण्याचे खाते उघडले, तरतं कामावर ठेवणाय्या 
लोकास व तसेच कामावर राहणास्या टोकरा अधिक द्ितावह होईल. 
अमेरकेत तर म्युनिसिषालिस्या आपल्या गावात मच्राचा तुटवडा षड 
नये म्हणून कारखानदाराशीं सत्रघ ठेवतात, व त्याच्या गरजा लक्षात घेऊन 
इतर गावात जादिरातीहि देतात नगर कसे वक्षवा्वे ही कला अमेरिकैत 
नरीच पूणैत्वास पोह चरखी आहे, व ष्टी कटा उत्तम प्रकारे जाणणाच्यास, 
लदान पण घाडसी म्युनिसिपाछिय्या चागके पगार देऊन पदरीं ठेवतात 
व नगराची ब्राद्धि करण्याचे काम त्याच्यात्रर सोपवितात. दुसन्या टिकाणच 
माडवल आपल्या शहरात ओदन आणावयाचे+ आगमनेच्छु काखानदारास 
व मजूरदारास माहिती पुरवावयाची, त्च आपल्या गावात द्राम्बेसारख्या 
सुधारणा जआणण्यासार्खी प्रयत्न करावयाचा) आपल्या गावात कोणचा माल 
होतो त्या माखाचीवतो मार उत्पन्न करणाव्या लोकाचीं वार्भिक पुस्तके 
वभरे काद्रन जादहिरात द्ावयाची, इत्यादि कामे तिकडील ^“ टाऊन निस्डर 
करितो. पृष्कव्ठदा अस होते कौ, एलादा कारखाना अमुकच ठिकाणी 
निघाला याच कात्ण दुसरं तिसरं कार्ड नसून त्या गाक्रचा “५ टाऊन. 
चिर्डर् `` स्मितमुख, मधुर भाषण करणारा व आपल्या कामात वाफत्रगार 
आहे एवदं च अस्ते. दहिंदुस्थानाम्ये म्युनिसिपादिस्या गावातीर उदमी 
लोकाच्या हितासाटीं धदपडतीख तर गावाचं फारच चागटे कल्याण होईल. 

व्यापारासबधीं माहिती गोदा कर्णे वती कगे त्यास पृरवि्णे दहंकाम 
म्युनि्षिपालिरीन आपस्याकडेसच पेतं पाहिजे असं नाही) तर आपल्या 
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गानात “ चत्र ओफ कामस * ऊ्फं व्यापारी मडव्छ घडवून आणण्यासारीं 
नगर हितेच्छु अधिक्रारी पुरुषान खटपट केटी असता पुष्कष्ठ काम दोदल. 
आपल्या व्यापाराची व्द्धि कर्णे ह सार्बजनिक सस्थाचे मुख्य कर्तव्यकर्म 
आहे. ही कल्पना अमेरिकन लोकाच्या मनावर इतकी रस्खी आहे की+ते 

म्हणतात, “"परदेर्शी ज कन्सल पाठवावयाचे त्याचे काम दुसरं तिस कहीं 
नाहीं परदे्ली पाठविलेखा क्षर केवनछ स्वदेशाचा 'मार्खपन्या? होय. 

शह रात जाऊन राषहटण्यात लोकाचा आणखी एक हेतु म्हटला म्हणजे 

रिक्षणविष्रयकर होय. जी म्युनिसिपाङिटी आपत्या शदहरातीख शिन्षणसस्था 

अधिकाधिक चागल्या करण्याची खटपट करील ती आपल्या राहराची 

बृद्धि करण्यात अधिक यश पावेल. 

राहरात वस्ती करण्याचा आणखी एक हेतु म्हटखा ग्दणजे शरारत लि 

राणी होय. खेञ्यातीर राहणें कटाच्छवार्भे असते व शहरातीर राणे 
चित्तवेधक असते. आपल्या शदरातीख राष्ट्णी सुधारण्याचा प्रयत्न शहरा- 
तील पुदास्यानीं व भ्युनिसपालिदीने केना पाहिजे. नाटकगृहं, खुखीं 
मेदाने, बागा वगैरे स्थे निर्माण केटी पाहिजेत. ज्या शदहरामध्ये लोकास 
फिरावयास वगैरे जागा आहे अशी शरं आज महारात नाहहीतच असे 
म्हटले तरी चारेल निर्षायास्तव आज आपण शहराबाहेरच्या च्या 

रस्त्यावर कमी धू असे अशा रस्त्यावर फिरावयास जातो, तथापि जर 
आपल्या शदहरात खुद मेदान वभेरे अस्ते तर आपला फिरावयास जाण्याचा 
प्रघात बराच वाढला असता आपल्या लिया तर 'फेरण्यास जाण्यास 

मु्ढधीच जागा नाही व यामु व्या सियासर फिरावयास्त वगेरे जाण्याची 

इच्छा अषेल त्यास ती पूणं करिता येत नाहीं ज्या शहरात रिरण्यास 
चागटी सोय असेक व ल्ियाम््य फिरावयास् जाण्याचा प्रघात रूढ होदईैख 

त्या शरास अधिक सोभा येइ यात नवल कोणते ? महाराष्रातील काही 
शाहराच्या बाहेर बन्याच अतरावर् खुल्या जागा वगेरे आहेत, पण्या 
शाहरापासून कार दूर आहेत, व ज्यास गाडीषोडा ठेवण्याचं सामभ्य असेल 
त्यासच ह्या जागेचा उपयोग करून घेता येतो. सरकारने युरोपियनं 
लोकाच्या रोईसाटीं मोटाखीं मेदार्ने युरोपियन वस्तीजवठ करावयाच 
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ट्र धरला तर सरकाररोबर एतदेशीयानीं योडेबहुत भाडठें पादिजे. 
सध्या आपली द्या बाबतीत तर अतिशय अनास्था आहैव ही अनास्था 

जोपयत राहील तोपयंत सार्वजनिक पशाचा उपयोग युरोपियन ठोका- 
च्याच युखाकरिता केरा जाईल, 

पार्कस अगर फिरावयाच्या मोकव्या जागा जर करावयाच्या असस्या 
तर त्यास उत्तम स्थान म्हटठे म्हणज आपल्या देवलासर्भोवताख्ची जागा 

ह होय. देवन्ासर्भोवतीं जर आपण खुटै भेदान उत्पन के तर त्याची 
लोकप्रियता अधिक वाटेल. व विदोष्रकरून आमच्या खियाना तर त्याचा 

फार चागला उपयोग होल. ज्या गोष्टीस नार्वे ठेवतात स्या गोष्ठी करू 
नयेत दी वृत्ति आम्हा महाराष्टीयात बरीच आहे व सर्वं गोष्टीचा विचार 
केला असता ती चाग आहि अर्घहि म्दणता येईल, 

जर एखादी चाद केवव् फिरावयास म्हणून निघाली तर तिला 
तिच्या आसपासच्या व परिचयाच्या बायका हंसत+ल. तथापि देवदरनास 
कोणी गेल तर त्यास कोणी नाव न ठेवता उलट चागलच समजतील. 
परपरेस धरून सुधारणा करावयाची याचा अथ एवढाच की सध्याच्या 
असलेल्या रीतीभाती प्रूणपर्णे लक्षात घेऊन व्या रीतीमातीस्षच नवीन 
सुधारणा टाचावयाच्या, तसे केस्यारन स्या सुधारणा सावंत्रिकं होतात वज्या 
गोष्टी सार्वजिक होतील व्याच गोष्ठी समाजात कायमव्या राहतील. यास 
आणखी एक उदाहरण देतां. शदरातील स्वे खियानीं एकदा तरी जमार्वे 

अशी लोकार्च, इच्छा असते, परतु ती इच्छा फल्दरूप होण्यासाटीं जन्या 
चाटीचाच अवलस्व केला पादिजे व स्या चाप्रमाणे अवश्य होगास्या 

कायाच क्षेत्र विस्तृत केटै पाहिजे, उमरावती येथील वनितासमाजार्ने 
चेन्नापील इठदकुकरू सार्वजनिक करण्याचा प्रघात केला, व्यास बरेच यश्च 
आटे. असो यें आपल्या देवन्धाच्या व्यवस्थेसवर्धीं थोडसं विषयातर केे 

पादिजे. उमरावती येथीलच आणखी एक उदाहरण घेऊन देवव्ास्ब॑धारनें 

काय केठै पाहिजे याच विवरण करतो. उमरावती येथील अबाबार्च 
सस्थानच व्याना। याच वार्धक उत्पन्न तेराहजार व खर्च आठ हजाराच्या 
आत आहे पेशासत्रधानें देवन्ठाची स्थिति इतकी अषठताहि त्यात समाधान 
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कारक अरी काय सुधारणा केली पाहिजे इकडे फारच थोड्याच लक्ष जात. 
देषन्धाची व्यवस्था अडाणी मडर्नीच्या हातीं असे असें म्हणावं तर तरसि 
नाही, देवव्ाच्या कमेदीवर गा्रातील कित्येक प्रमुख वकीरु, शान्ामास्तर 
देखील अहित व देवन्ठाचे एक चिटणीसर तर बी. ए., एरुएल. बी 
स्ञाटेले वकील आहित, या कमेर्टीत जन्या लोकाचा भरणा असेल तर तसंहि 
नाटी. सुदेवा ¢ आम्ी सुधारक पडर्लो, आग््ी देवीच्या देवद्धात कसे 
जावयाचं १ ̂  असत्या तर्हेचे मूख विचार जे दुसय्या शहरात पुष्क 
दृष्टीस पडतात ते उमरावतीतीर प्रमुख सुधारकाच्या मनास देखील रिवत 
नाहीत. असले सुधारकहि देवीच्या कामात योडबहुत लक्ष घाल्तात. असं 
असता, देवीच्या देवन्ठात जर सुधारणा ्लाटी नाहीं तर याचं कारण 
दुसरं तिसरं कां नसून, एक तर कल्पनाचा अभाव होय अगर कल्पना 
कृरतीत उतर विण्यासाटीं लागणास्या नेटाचा अभाव होय. या देवन्ाची 

इमारत भव्य आहे, पण ती आसपास वेडीवाकरडीं घर उभारद्यामूर्दे 
अगदी लोपून गेली आहे. दवाय देवन्ाच्या आसमतातील स्थिति निमंल 
नार्य. एवनब्धामुटधेव या सस्थानय्या सोदर्याची माती ञ्ाटी आहे, याच्या 
योगाने शरास जी शोभा यावयाची त्या शोमेस शहर सवेस्वी मुकठै 
आहे; व या देवन्ाच्या पुटढंच आसमतात जागा मिच्छवून जर तेथे बाग 
उत्पन्न केडी अगर निदान मोवताटी कुपण घादून आत स्वच्छ वाद्ू 
आणून टाकटी व बस्ावयासाट। बाके माडिखीं तर या सस्थानास अधिक 
रोभा येई, देवन्ाची लोकप्रियता अधिक वाढेल, व देवन्डात न जाणान्या 
मडव्टीसहि देवन्डात जाण्याची स्फूर्ति होईल. सध्या हं सस्थान आपल्या 
पशाचा व्ययं चागद्या रीतीनै न करता केवव सावकारी करण्याकेडेक 
भां वसू करण्याकरिता धरं पदा करण्याकडे करीत आहे असं एकतो. 

शहरामध्यं भासून येणारी खुल्या भेदानाची अडचण दूर करण्या- 
साटीं एका अमेरिकन शष्ट्रने जो उपाय योजिला होता स्या उपायाचा 
निर्देश येथे केला असता तो यडा मनोरजक होल असँ वाटत. अमेरिकेत 
एक शहर १०।१२ वाच्या अवधीत इतक, भरभराव्टै कीं, त्याची 
रोकसख्या थोडा हजाराहून २॥ लखाखावर गेली । शाहराच्या कल्यौ 
पुरुषाचं लक्ष व्यापारी मडटाच्या सोयीकंडे, कारखानदा रास उत्तेजन 
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देण्याकडे व प्राथमिक व दुय्यम शिक्षणाकडे वेध मेस्याकारणानं शहराच्या 
से¡दयेद्द्धीकडे ग्ट नाही आरोग्याच्या प्रश्नासुर्ठे खुस्या जागाची 
आवयकता रोकासख भासू लागली; तथापि त्याकडे शिस्तवार कस देण्यास 
दाष्टरास् म्हणजे शदहरायच कामकाज पाहणास्यास्र अवकाश नन्ता. 
राहटरातीर लोकाचे डोटे आपल्या रशहरात हरवा .भाग वादलेखा 

पाहण्यासाटीं उत्सुक ्चाठे होते. अश। वेेस व्यानी युक्ति योजिटी ती ही, 
दाहरात ज्या ज्या बखन्डी रिकाम्या पडस्या होत्या, स्यापेकीं बहूतेक 
दाहराच्याच मालकोच्या होत्या. त्यानीं काही भाजीपाला वाढविणास्या 
माल्यास बोलावून कादीं वषोच्या करारान व्या त्याच्या स्वाधीन केल्या 
व त्यास तेये भानीपाखा वाढविण्यास सागितटै. स्या वखर््टीत शहरार्नँ 
काटी दोनपरक याड रंदीचे पायरस्ते टेविकिव त्या पायरस्त्यावर् बावे 
बसविर्टी, असो, 

राहरामध्यं फिरण्यासा्टीं व हवा खाण्यासाटीं निरनिराव्व्या रिकार्णीं 
नागा वमेदार्ने असावीत. व्यायामाच्या दृष्टी व हवेच्या ड्ुद्धीच्या द्ठीने 
अशा जागा फारच उपयोगी आहेत. जर जागा नसेल तर बेधडक वस्तीचीं 

घर पाडवून व त्यासाठी कर्ज करून खाली मेदाने तयार केटी पाा्िजेत, जेथे 
जेथे बखच्छ सापडल तेथ तेयं तिचा उपयोग केला पाहिजे, पृण्यासारख्या 

शहरात दही सुधारणा अगोदर लाखी पाद्िजेव ती तेर्थे बाढी म्हणजे 
कादीं अनुकरणशील शहरातदहि पसरल. 

नाशाच अथेशाख्-पुण्यासारख्या क्षहरात म्युनिसिपाण्छिटीनें बरीच 
घरपाडी केटी म्हणजे पुण्याची सुधारणा अनेक तहने होण्याचा समव आहे. 
आज अव्यत आब्श्ी, सादसच्यून्यः हातपाय न हटविणारे, व जेटा मारून बसून 

देशोद्धाराच्या अगर वेदान्ताच्या गप्पा मारीत वस्षणारे कतंब्यद्यून्य लोक जर 

कोठे सापडत असतील तरते पर्णे शा्ट्रातदहोत पुण्यातीर मोडकीं घर व 
स्वस्त घरभाडे व पुष्क लोकाचीं स्वतभ्ची घरे याचा परिणाम लोकास 
आटख्यी करण्याकडे होत आहे. घरभाडयाची फारशी काटजी नाटी व इतर 
खनचं ( म्हणजे जेवण वगेरेचा ) कारी कमी करून ब सुखाची कल्पना कती 
करून कसा तरी भागवायचा एवदटेंच आज पु्णेकरार्च व्यावहारिक अ्थंशास्र 
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साट आहे वन्हाडातील एका वकिरानें विनोदानें बोखताना पूर्गकराच्या 
अर्थशास्राच दुसदं करम अस सागित्ढ की, पर्णेकराची पेता मिठ- 
विण्याची दुसरी एक युक्ति म्हृटली म्हणजे, आपला मुल्गा करसं तरी करून 
एकदा बी. ए. करावयाचा व त्यास वड्ाडातीर कोणी तरी सास्रा पादून 
त्या सासन्याजवद्भून दोन हजार रुपये हूडा मागावयाचा {| या प्रकारच्या 
विधानात अतिशयोक्ति फारच आहे यात शका नाहीं; तथापि पुणकरा- 
विषयी बाहेर कशा कल्पना पसरत आहेत याच्यासबधार्ने थोडीशी कस्पना 
येईल. काही असो, पुणे शहरात आज कर्तृत्व व साहस बर्देच कमी होत 
चालं आहे, अरस मला वातं. जर जीवनकलह पृण्यात अधिकाधिक कटीण 
होर तरच त्याची स्थिति सुधारेल, पुष्कठ्छ रिकामटेकड्या लोकाचीं घर 

म्युनिसिपाण्ठिटीन् विक्त घेऊन तीं पाद्भून दाकिीं म्हणजे पुण्यात थोडपवहूुत 

पसा खेव्ठता हदल व पुष्कन्धासर पुणे शहर सोद्ून जीवनार्थं दुसरे कोरे 
जाण्याची स्फूर्तिं होईल. पृण्यात पुष्कट सुशिक्षित वगे रिकामा अहि व 
इतरत्र सुशिक्षित वगीची जरूर अष्टि. वद्हाडात तर हा वग पुरेसा नाहीं 

व शिक्षणखात्यास त्याची चणचण बरीच भासत आहे. आमच्या सुशिक्षित 
व गनं ठेखनव्यवसाय देखीक जितका हातीं घ्यावयाला पाहिजे तितका 
घेतला नादी. वन्हाडात व मव्यप्रातात पदवीधर वग येऊन त्यानीं वतमान- 
पत्नासासारखा ध॑दा हातीं घेतला तर तों किफायतश्ीर होदख व तो पुष्कठ 
ठिकाणी चाठेल असो. पुणे शहरात धरपाडी करून ते सुधरावयाचें व तेर्थे 
खुली मेदा वभेरे उत्पन्न करावयाचे काम केस्याने लोकास जास्त व्यायाम 
भिवत जाइल हा अप्रत्यक्ष फायदा लदहानखष्ान आहे काय १ घरे पाडण्याचा 
सह्छा म्हणजे पूवार्जिताचा नाश करण्याचाच सा होय, असे म्हणून जर 
कोणी नावे ठेवीक तर त्यास माकं हेच उत्तर आहे रकी, नाश देखील 
प्रगतीचा स्नेही आहे व नाशक्र्तीं विद्यादेखील लोकास यावय।स पाहिजे 

अथशासख्नी मडन्डीर्ने नाश करण्यापासून प्रगति केब्हा दते द्या विषयाकंडे 
लक्ष दिल नाटी. मला सध्या या विषयावर सविस्तर लिहिण्यास अवकाश 
नाही. तथापि येयं काही उदाहरणे व विचार देतो त्यावरून नाशकत्यां 
विद्येव मक्ष काही अशी लोकाच्या लक्षात येक व सुधारणा करण्यासार्टीं 
पू्वारितपिकीं काहीचा निदेयपर्णे नाश कर्णं किती महस्वाचं आहे दहं 



नगरसवधन आणि नगरसौदय ७५५ 
-~-~-~-~-----~--~-~--^~-~~---~-----~ -~ --~ «~~ -~-~~ ~~~ ~ ~ +~ ~ ~~ ~ ~ -~~~ -~~ ~~ 

कद्छण्यास मदत होदंल. पुष्कटटदा नाश हा सुधारणेस क्रारण होतो शहराचा 
घाणेरडा भाग पाद्कन टाकून शर कसे सुघारता येत याची कस्पना मुबई- 
करास व मुतरईहचे अवलोकन करणारास होईल, पुष्कटठदा नारा करण्यास 
खालील गोष्टी प्रवर्त करतात 

राहराचा चागला सभ्य लोकाच राहण्याचा भाग बददून निरान्म 
उप्पनन होतो. शदहराची सभ्य वस्ती मध्यभागातुन जाऊन शहराच्या 

आसमतात उत्पन होते. अर्व ज्ञाल्यामुचधे ^“ शहराचा मध्य्िंदु ` म्हणजे 
जेथें शाहरातील व्यवहाराच्या मुख्य बडामोडी होतात तो भाग देखील 

पु्वीपिक्षा निराठा होतो. जें पूरी सुखवस्तु लोकाची वस्ती असेल तेथं अगदीं 
गरीब लोक येऊन राहतात व ते्भकरून जी धर मध्यभागावर असून 
चागस्या स्थिर्तीत होतीं तीं घरे अगदीं मडकन्डीस येतात. शहराच्या स्या 

भागाची जागा खरोखर बहूमूस्य असते. तथापि दुकानास्र अगर 
व्यवहारास तं रिकाण त्याच्या कामास् येण्याजोगीं घरं नसस्यामुढं नालायक 
होते. तेथील घरं जर निरान्या पद्धतीची क्चाटीं तर ती जागा पृष्कठढदा 
दुकानास अगदीं खायक होते ही गोष्ट क्षात आणून सार्वजनिक हिताच्या 
दृष्टीने त्या जागेचे स्वरूप बदल्लं पादिजे व पूरयस्वरूपाचा निदयपणे नाश 
केला पादज. 

एखाद्या गिरणींत कादं यत्रे नवीन असं तरी काटून टाकावी 
खागतात. यत्रामर्ध्यं काही नवीन सुधारणा ज्ञा म्हणजे बाजारच्या किंमर्तीत 

फेरबदल होतो. जो कारखानदार आपल्या गिरर्णीत जास्त काम देणारीं यत्र 
वापरतो तोच यश पावतो व जो कारखानदार यत्र नवेच घेतलं आहे त मोडीत 

कसे काटा्वे याचा विचार करीत बक्ठतो तो नाश्च पावतो. लोक जितके 

जितके आपला फायदा कशात आहे हं मोजण्यात दक्ष होतीक तितके तितके 
ते पूव॑सग्रहाचा नाश करण्याच्या चाबर्तीत देखी निदय होतील, नारा केष्ष्ा 
करावा हं आपल्या लोकास समज पाहिजे व तो विचार अमलात आणण्या. 
सबधान त्वरित बुद्धि न्चाटी पाज, आपण नेहमी या बाव्र्तीत चुकरत 
असता. एखादी षरातील खुर्ची मोडकी लाटी भ्हणजे आपणातील पुष्कढड 
खोक धरामध्यें तिची अडगठ ठेवितातच मोड सामान घरात ठेविस्यानि 
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घराची जागा किती अडतेवती जागा खुली केर्टा तर तिचं भाई काय 
येट वर साठवून ठेवलेल्या मोडक्या वस्तूस पुदं काय किंमत येद अगर 
नाही या प्रकारच्या गो्टीकडे आपण फारस लक्षच देत नाहीं असें म्हटट 
तदी चालक. 

भिरणीतील यत्रे जशी द्व्योत्पादना्चीं साधने आहेत त्याप्रमार्णेच 
रा्टरातील रस्ते, शाहराची माडणी, शहरातीर शिक्षण, तेथील लोकाच्या 
खवयी, राणी वभेरे सर्वं गोष्टी द्रव्योप्पादनास उत्कर्षक आणि अपकषंक 
असतात. या सव गोष्टींचा दाहराने विचार करावाव त्याप्रमाणें बृद्धि कोणच्या 
गोष्टीची करावयाची, फैरनदल कोणत्या गोष्टत करावयाचाव तो फेरबदल 
करण्यासार्टीं नाद कशाचा करावयाचा यासबधाने आपला कार्यक्रम उरवावा, 

शहरां तीट येत्याजात्या वगांसबधानं शाहराच कतंव्य- 
ताहू रातीर कायमची वस्ती बादण्यासाटी आतापयत काही सूचना ज्लाल्या; 
आता दाहरामध्यं तात्पुरती लोकवस्ती अधिकः वाढावी यासार्टीं काय केले 
पाहिजे, हं सुचविता. जीं यात्रेचीं गावें आहेत तेर्थे केवट यात्रेमु्ढेच खोक- 
वस्ती तात्पुरती वाढणार अहि, तथापि यात्नेकरूची व्यवस्था चागस्या 
प्रकार होत आहे अस वाटत नाही, अनेक हाकअपेष्टा सोसून केवव्छ आमच्या 
माविकपणामृर्ढे लोक यान्ना करतात, व यत्रेच्या गावाच्या सपत्तीची इद्धि 
करतात या यात्रेकरूच्या सव्रधार्चै कर्तव्य म्हणजे त्याचा तेथील निवास 
सुखकर करणं, हं आपल्या यात्रेच्या शहराच्या ग्यवस्थापकाच्या ध्यार्नी- 

मनीं देखील यत नाहीं दिसते. या खोकाच्या सोयीसाटीं शदहराने आप्या 

खचार्न काही चागव्या, सुदर व हवाशीर इमारती उत्पन्न केल्या तर् 
लोकास यान्ना अधिक सुखकर होईल व यात्रमुद्धे शहरात होणारे मूृल्यु- 
सख्येच प्रमाण बरेच कमी होट. नारिक शहराचीच गाष्ट घ्या येथे जवव्छ 

जवन वघोतून बारा महिने यात्रा असते व॒ यात्रेकरूस केवव्छ भिक्चुकाच्या 
यें राहण्याखेरीज दुसरा इलाज नसतो नाशिक हं शहर अव्यत मागासलेले 
असस्याकारणार्न व त्यातीर सिक्षुक्राचा वे तर आरोग्यविष्रयक कस्पनामर्ध्ये 

अधिकच मागसका असस्याकारणान आरोग्यविषयकं कल्पना ज्याच्या 
अधिक पुरं गेल्या असतीक त्याख असस्या रिकाणीं राहण्याची सोय नाही. 
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तथापि म्गुनिसिपालिटीने जरया वर्गाकारिता इमारत बाधिखी व भां 
वसूल करण्याचा उपक्रम केला तर नुकसान न होता फायदाच होईल. एवर्दे 
मात्र खरं की, सिंहस्थाच्या पवंगीसारख्या प्रसगी येणाच्या लोकास पुरे 
अशी इमारत बाधे शक्य नाहीं व त्याने फायदाहि होणार नाही. जरी 
नवीन इमारती बाध्णै शहरात शक्य नसके, तरी शहरातीक इमारती स्रधा 
खडतर नियम करणे व ते लोकास पाढ्छावयास लावर्णै व ज्या भिक्षुकरास 
आपस्या धरीं यात्रकरूची उतरावयाची सोय करण्याची इच्छा असेल 

त्याच्याकरिता स्वतत्र परवान्याची पद्धत कादर्गे, ञे लोक म्युर्निसिपालि- 
टीच्या नियमाप्रमाणे घरं बाधतील व्यासच ते परवाने देणे, इत्यादि गोष्ठी 
म्युनिसिपाकिटीस कर्णे शक्य आदि, पदरपुरात देखील यात्रेकरूस बराच 
त्रास होतो, विद्षेकरून पैसे उकटठणान्या बडग्यानीं देवव्डात इतकी 
अग्यवस्था माजविटी आहे कीं, ° नको दँ देवदशन ` अही भावना पुष्कट्डास 
होऊ खागली आहे. रामेश्वर येथील देऊच आज सरकारी नियत्रणाखार्ख 
असस्यामुढं सध्या तेथे फारशी अव्यवस्था नाहीं आपस्या देवटटात जर् फार् 

अग्यवस्था राहू लागेल व व्या अन्यवस्थेचे निरसन करण्वासाटीं टोकमत 
जागत द्याठनादहीवती दूर् करण्यासारटीं प्रयत्न सुरू यलि नाददीत, तरती 
व्यवस्था देखील हद्टरददधू सरकारच्या हातीं जाऊ लागे असे वाटर्ते. पू्व- 
कान्डीं खोकाचा असा एक भाव हता, कीं, यात्रा जितकी दुधट व 
कष्टाने भरठा असर तितके त्या यात्रैत पुण्य अधिक, पण तक्षा भाव 
आज राहिला नाहीं. आज लोकास सोर्याची व सुक्भम अशी यात्रा ज्ञाटी 
पाहिजे, यात्रेकरूडिवाय राहरात मधून मधून येणारा असा बराच 
मोठा वग आह्, आपस्याकडे अमुक एक वारी बाजार भरतो अशीं शर 
अनेक अदित बाजार करण्यासार्टीं येणारा वगं केवन्ड पिक्रीव खरेदी 
यासाटीं येतो अस नाहीं, तर तोच वर्मं आपले काहीं दिवस शदहरात 
आनदार्न घाल्वावे व "एक पंथ दो काजः कराया हतूनं देखील येतो. जर 
शहरात मौजा मारण्याची सपि नसती तर पृ्कट् खेञ्यातील लोक बाजार 
करण्यासखच आले नसते, उमरावती येयं नुधवारच्या बाजाराखा खेड्यातुन 
जो कुणबी येतो तो त्याच रात्रीं नाटक पाहून परत जातो. तसंच रविवारच्या 
जाजारासाखीं येणारी पष्कढठ मडब्टी एक दिवस अगोदरच म्हणज शनिवारीं 
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रात्री उमरावतीस येतात व आदत्या दिवशी नारक पाहून दुसन्या दिवशी 
बाजार कारितात. हा प्रकार पाहून कादं तत्ववेत्ते कुणग्याची कव करतील 
पण तशी कीव करण्वा्च कारण नादी. पैसा असल्यारिवाय खर्च होत 
नारी व आमव्यातील किंवा कोणत्याहि देशातील कनिष्ठ बर्गपाकस्षी पेसा 
असला म्हणजे तो खच ब्हायचाच. 

नाटक पाहण्याचा चैनीचा प्रकार शष्ठ प्रकारच्या चेनीमर्यै घषाट्ता 
ये्दल. तथापि जर श्रेष्ठ प्रकारच्या चेनीकडे लोकाच लक्ष न वेधिलै तर 
कानिष्ठु प्रकारच्या चेनीकंडे व मनोरजनाकडे लोकाच प्रन्रात्ति दोहलः; याषार्टीं 
रेष्ठ प्रकारचे चैनीचे व मनोरजनाचे माग समाजा अधिकाधिक खुले 
केर्लं पाददिजेत नाटक पाहण्याच्या योगाने आमच्यातील खाख्च्या दजौच्या 
राहणीत दृद्टृहद एण बराच फेरबरदल होत चाटला आदह, असे सूक्ष्म दृष्टीने 
पाहता दिसून येईल. उदाहरणार्थ, आमच्यातील रेष्ठ वगौचीं राहणी कशी 
असते याचे ज्ञान कनिष्ठ वगाच्या लोकास दोण्यासर नाटकाखेरीज दुसरा 
मागच नस्तो व हीं नाटके पाहिस्यान आपस्या लोकास पोषाखाच्या 

कल्पना व निराव््या प्रकारची भाषा हीं चेडश्यामध्यं शिरतात., 

राष्ट्र बनवावयाचें म्हणजे समाजातील निरनिरान्या वगाच्य। आचारा- 
मध्य, विचारामर््ये, अभिरुचीमर््य, भाषिमध्ये सारखेषणा उप्पन्न करावयाचा. 
आजच्या जातिभदानैँ तुकडे पडस्स्या समाजस्थर्तीत, बहुजनसमाजाची 
निरक्षरता असस्यामुटढ श्रेष्ठ प्रतीच्या व्मेकाच्या आचारविचाराचा खालच्या 

वगोत भिरनरीपणा करण्यासार्दी नाटकाखेरीज आज अन्य साधन नाही. 
ही गोष्ट नाटकाविर्द्ध ओरड करणारे तत्तवेत्ते विसरतात अक्तं दिसते. 

खेडयातील लोकास शदरात येण्यास उत्तजन देण्यासाटीं प्रदद्ने वगर 
भरविटीं पादिजेत. जीं शरे अधिकाधिक प्रदशनै भरवितील तीं राष्रामर्ध्य 
साहजिकं पृढारौीपणा पावतील 

नगर सोदूर्यः--आतापयैत श्राच्या सुधार्णेसबधाने ज विचार 
व्यक्तं केले ते केवट्ठ खोकाच्या सोयी व सापत्तिक हित या दृष्ठर्ने केले, 
दशाहर शोभिनत करण्याखुबधाने ज विचार व्यक्त केठे ते वरील दोन गोष्ट्चं 
विवरण करताना केवट अनुषगार्नैच व्यक्त केठे, शदहराच्या व्यस्थापकाचें 
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कतंग्य वरील दोन गोष्ठी केस्यार्ने सप्ते अस नाटी. शहर मुदर देखील 
करावयास पाहिजे. च्याप्रमार्णे आपण एखा्दे घर बाधीत असता केवट 

सोयीकडे लक्ष दिल्यान भागणार नाहीं, त्याप्रमार्णेच नगररचनेची गोष्ट 
होय, नगररचना सुदर असली पादज. शटी, फान्स, इग्लड, अमेरिका 
या देशात नगर्सौद्यान महच्च खोक चागर्टेचव आओटलू लागले अदित. 
तिकडील एखार्दे ठहानस खड का असेना, त्याच्या सेदयवरद्धीकडे लोकाच 
लक्ष असतेच. आपल्या लोक्रात सौँदयीभिज्ञता फारसी नाटी. ती आपणात 
उत्पनन न्ञाखी म्हगज तिचा परिणामं प्रत्येक गोष्टीवर घन येक. पखाद्या 
खटपटी मनुष्यान शहरा्च सोदर्यं वाढठविण्यासा्टी हातीं सत्ता आली असता 
खडतर उपाय योजिले तर तो मनुष्य टोकात परियन होता अभरिय दोष्छ. 

जी परिस्थिति शहरात उत्पन करावयाची असे स्या परिस्थितीची 

आवश्यकता अनेक तद्डैची च्चा करून लोकास भासवून दिदी पाहिजे. 
ज्याप्रमाणे एखाद्या राषट्रास स्वतत्रता कोणी भिब्वून दिली, तथापि त्या 
स्वतन्नतेची महती राष्रातील.व्यक्तींस भासून आली नाहीं म्हणजे ती स्वतन्नता 
देखील टिकरावयाची नादी; स्वतल्रता भिव्छवून देणारा मनुष्य निजघामास 
गेला म्हणज त्या राघ्राची लवकरच राखरागोढी उडते, त्याप्रमार्णेच 
सुधारणाची गोष्ट अहि सुधारणा कोणावरहि स्वैस्वी लादता यावयाची 

नाही. नगरसोदयीची अभिरुचि लोकात उ-पन केटी पाहिजे व कां 
थ।डया अर्ा-पण फारच योडया अर्शी-सुधारणा खादण्यार्च प्रयोजन 

एवदटच की, नव्या गोष्ठीसब्रधाने सामान्य जन साक्चेक असतो व॒ काही 

अरीं त्यास भीत देखील असतो, तथापि एकदा एखादी सुधारणा आली 
व तिची सवय खोकाना ्चाटखीं म्हणजे तिच्याशिवाय लोकाच चाखेनासं 

होते. सुदर वस्त पाहण्याची व सुदर रहर पाहण्याची लोकास सवय कलाली 
म्हणजे बेढब व घाणेरडीं राहरं दृष्टी दुखवितात. ज्याप्रमार्णे एखादा 
मनुष्य सगीतशास्र शिकला म्हणजे बेसूर गाणे त्याच्या कानास दुःख देते, 

त्याप्रमाणेच दृ्िपुखाची दखील गोष्ट आहि, अमेरिकंतून मनुष्य जाऊन 
आढ म्हणजे दहिंदुस्थानातील दैन्य अगोदर दष्टीस्तच चास देते. 

शहराचँ सौद्य सुधारावया्चं त केवल आपल्या टष्टी्चै कोड 
पुरविण्यासा्टी नन्दे, त्याचे सापत्तिक स्थितीवर देखील परिणाम घटन 

-~~-~~~-~~~-~~---~-~ ~~~ ~~ “~~~ “~ ~~~ 
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येतात जे खोक आपं शहर अधिक सुदर करतील ते आपल्या शहराची 

संपात्ते देखील वाढविवीख. आज र्पेरिस श्दराम जं वैमव आहि व उत्पन 

आहे व्याच बराच भागते शहर पहण्यासार्दी आस्या लोकाकट्कन आहे 
या रीतीन जो प्रयक्ष फायदा होतो व्यापेक्षा व्यावहारेक दृष्टया अप्रत्यक्ष 

फायदा बराच आहे न्या लोकाची अभिषचि देखाल सुरक्षित आहे त्या 
लोकात ती रत्येकं वस्नूच्या घडणीवर परिणाम करिते राहरा्चै सोदर्य 
काष्टं अशी सुशिक्षित अभिर्चीच फल होय व काहीं अशीं कारण देखील 
होय, अभिरुचि सुशिक्षित जाले म्हणजे खोकास प्रत्येक वस्तु दिसण्यास 

सुदर अशी हवी असते, व त्या देशाचे कारागीर नेहर्मीच्या उपथीगाच्या 
चिजामर्यै आधकाधिक मद्यं बाटविण्याचा प्रयत्न करितात. आपणास 
कारी एक वस्तु खरेदी करावयाची ञ्ची म्हणज आपण तिच्या कामचलाऊ 

उपयुक्ततेकडे जसे लक्ष देर्तो, तसं सौदर्याकडेदहि देतो जर आपणास एखादा 
चाकू व्यावयाचा असे तर आपण त्याची धार् पाहता . पुस्तक विक्त घेताना 
केवठछ आतील मजकुराकडेसच लक्ष देनो असे नादी तर त्याच्या छपाईकडे, 
कागदाकडे देखील पाहतां, जीं मासिके आपले बाह्याग सुघारण्याची खटपट 

करितात तीं मजपिखा खप वाठवितात, एवच जर अपण आपस्या रष्रतील 

अभिर्चाचा बिङास केला व चिन्नादि लजितकलाचं रिक्षण जर् आपल्या 
सवै लोकास दिले तर अ।पस्या अपेक्षा देखीक वाढतील. मग अपस्या 
देशातील कारागिरीसर चित्रादि लकितकराचे रिक्षण मिब्ठवून जिनसा 

निमाण कराभ्या लागतील व आपल्या व्यापारासर अधिक उनेजन येईल, 
मनोहर् दिसणारा आपन्या देशार्तार माल परदेशीं देखी खपावयास 
लागेर आणि आपले मादक व आप्टे कारागीर याची अभिर्चि एकच 

त्द्ची बनविकी व ती उच्च प्रकारची केटी म्हणजे आपल्या श्रेष्ठ प्रतीच्या 
गरजा परदेश्ीयास पुरवणें अशक्य होईल 

आज आपल्या देशातीर अभिराचि सुघारटी नाहीं व आजच 
शाहराचे व्यवस्थापक सोदयौचीं तरवै लोक्रावर दडपू लागे तर तें लोकास 
आवडणार् नाही, शिवाय दुसरी एक गोष्ट अश्षी आहे कीं आज ज्याची 
सौद यीभिज्ञता बाढी आहे, असा आमन्यात वर्मच नादी व व्यायुरढे 
बाहर सुद्र करण्याखा्टीं नगर व्यवस्थापक खडतर उपाय योजतीर असा 
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सभवच नाटी, आमच्या शहरात आज इतकी घाण आहे कीं, आमच्या 

दाहराच्या पुढाच्याची नाकच कोणीं कापून नेली आहेत कीं काय असें 
पृष्कटव्टास वाटण्याचा सभव आहे 

आज ञआपणास फार तर शदराच सौद्य त्रिघडविणान्या दढोबढ 
चुकापासून अकिति राहता येईल. आपल्या शदहरा्च सौदर्य वाढवावै अक्षी 
ज्याची इच्छा असे त्यानीं खालील गोष्टी म्युनिसिपाखिरीकट्ून षडवुन 
आणवाग्यात. 

दरहराच्या ज्या भागात सुदर बगल असतीक व्याच भागात सर्वन्न 
दुकान घाद देऊ नयेत; व॒खहानसान सन्लापडण्या बाधू देऊ नयेत. च्या 
लोकाच्या सुदर धराशेजार्री घाणेरडीं घरे बाघण्याचा कोणी इरादा करील 

तर त्यात्रिरुद म्युनिसिपाणिटीकड त्यानीं आपला जोराचा निषेव कलवावा, 
घाणेरडे घर् जव बाध दिल्यार्ने आपस्या जागेची किमत कमी होते. 
म्हणून कोटीत नुकसार्नाचा खटका आणला तरी देखील चारुण्यासार्खे 
आहे. आपल्या देशात यासब्रधान अनास्था फार मोटी आदे, कलकस्यास 

तर फारच दिसून येते. प्खाद्या सदर राजवाडय।सारख्या तीन चार छख 
रुपये किंमतीच्या षरारोजाररीच क्लोपडया बाघद्या जातात व स्यात अगदीं 

निकृष्ट दजौची व अस्यत घागेरड़ी वस्ती येऊन राते, घरं कशी असार्वीत 
यासी म्युनिसिपालिस्यार्नीं कायदे केले पाहिजेत, तसेच शहरातील मुख्य 

रस्ते सुदर ठउेवण्याचा प्रयत्न केखा पाहिजे, एखाद्या सुदर् रस्त्यावरच 

खाटकाचं, भडमुञ्यार्चै अगर भिटार्हवास्याचं दुकान येऊ देऊ नये, हे सर्व 
दुकानदार षणेरडीं ल्खतरी वापरणारे असतात. जे मार तयार करतात 
तेच रोक माल विकीत बसतात. या कारणान त्याना स्वच्छ कपडे घालून 
विर्कीत बसणं शक्यच नाही, असली दुकानें गल्ल्याकुच्च्यातूनच अस्टेटीं 
जरी. शहरातील श्रेष्ठ आणि सुरिष्षित वगोचे अरिक्षितास व धाणेरडथा 
रोकास्त रिस्त लावून देणे ह कर्तव्यकर्म साहे, ही गोष्ट आपण विस्तरतो 
असं दिसते, कलकच्यात तर काही दुकानदार दुकानाच्या पुरोभागीच 
आपल्या अगास तेर चपर्डाति बसतात, असस्या प्रकारचे देखावे डोन्यास 

९ 
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अस्यत दुःसह होतात. असे देखावे ट्टी स पडत असख म्हणजे त्या भागातूनं 
सभ्य ल्ियास जाण्याची देखील लाज वाटेल. असस्या दुकानदाराख शर 
पोटीसकद्कन पकद्धन जर पचवीस तीस रुपये दड करविला तर त्यार्च॑ 
वर्तन सुधारे असं वार्त. नागरिकानीं कसँ वाग्वै या सव्रधीचीं फरक 
काद्रन जरी म्युनिसिपालिटीच्या लोकानीं वारवार् उषदेरा केला, तरी तो 
हवाच आदे. कायदा करण्याच्या अगोदर लोकास असा उपदेश केठेखा 
चरा, कारण कायन्यास अनुकूल असँ लोकमत जपयत तयार श्चाटें नारदी, 
तपयत त्या कायद्याचा भग लोकाकद्ून वारवार होणार व॒ सवांवरच 
फियाद करून त्यास रिक्षा करणे ह शक्य नर्ते. जो कायदा अमलात 
आणावयाचा तो आणण्याअगोदर स्या नियमाने बागणारे कादीं लोक 
तयार श्यार पाहिजत, म्हणजे त्या काकाच कायद्याष्ठ पाठबनव्ठ मिव्छतंवदही 
गोष्ट गेरशिस्त ओह ह लोकास भासविण्यास्र ते लोक उषयोगीं पडतात. 
समजा, दुकानदाराच्या रिस्तीसवधान कादीं नियय शाहरानं केव त्या 
नियमाप्रमार्णे वागणारे काही दुकानदार अगोदरच असले तरते दुकानदार 
त्या प्रकारच्या नियमार्चै समर्थन इतर दुकानदारापाशीं बोकताना करतीर. 
फायदे कठ विणे, महत्व कढछविने, उषपदेरा करणे या गोष्टी अगोदर करून 
मागाहून थोडी सक्ती केटी पाद्िजे 

असो, या विषयावर लिव तेव योडंच आहे मी येथ ज लिहि 
अदि, त्याचाच थोडाब्रहुत भिचार केला व॒ निरनिरान््या शहराच्या 
व्यवस्थापकानीं वर प्रमुखं नागरिकानीं योडया अशान तरी पूर्वोक्त विचार 
क्रुतीत उतरविण्याची खटपट केटी म्हणजे पुष्कठ न्या, 
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बाठ्च टक्ष आपणावरून उड आणि सव्यवालादही या सम्रामात 
अधिक यशस्वी ह्चाली, हं पाहून पुरुषस्वभावाविषर्यीं अनेक विचार मजुरेच्या 
मनात उद्भवले. ¢ पुख्ष लयम करतात त कशासाटीं १ असा आपस्या 
मनाशीं प्रभ करून तिच उत्तर दिले, “छे, हा पिचार करण्यास आपणास 

सादित्यच कोठे आहे १ बहूतेक पुरुषाचे टग्म'आजपयेत त्याच्या आदबापार्नीच 
करून दिले अतत. अदटीकडे आपले स्वातत्रय वापरू पादणारे बरेचसे 
तरुण आपणास जितक्या मुटी सागून येतील व्यार्ताल बरीरशी पादून 
निवडावी, एवदँच करतात. अशा प्रसगीं त्याना याच्या जातीतील्च मुरी 
सागून आलेल्या असतात. आपर लग्र ठरविण्याच्या बात्रतीत आपण अगदीं 
स्वतन्न आहो असे समजण।रे बाटसारखे तसरुणच विरव्ठा. तर बाट्सारखी 
वृत्ति आपणास इत राच्या अनुभवावरून येण्याजोगी नाही. आपणास तो 
सोन गेखा आहे, यावरूनच जे काय समजायचें ते स्षमजावं "` 

चाठच्या अनेक गोष्टी तिला आठ्वस्या तन्हा तिने आपदं बाठ- 
विषर्यी पुढीलप्रमाणे मत बनविके ५ बाढच्या मनात ओंदाय॑ आदे, दुःखिता. 
विषयी अनुकपा आदे, पण जेब्दा लमाचा प्रेरक देतु अनुकपा असणार, 
वैयक्तिक प्रेम असणार, तेब्हा दुसरी अनुकपनीय स्त्री त्यास मेटली म्हणजे 
पिट स्री मागे पडणार.”' सत्यबाङेषिषर्या पुन्हा विचार करून ती म्हणाली, 
८८ पण छे | केवन्ड अनुकपा दीव भावनां लमा प्रेरक होत नाही) तर 
जेव्हा अनुकपनीय खीकडे पुष वठ्तो तेब्हा एक तर त्याचीच रिथति 
अनुकपनीय न्चाठेटी असते. त्याचेच ख्य कटीण लाट असून तो जो दार्याचा 
आव आणीत असतो. जेन्हा अनुकपनीय तसरुणीकडे बद्ण्याचं त कारण 
नतं, तेन्हा आपली जादहिरात ब्हावी अशी इत्ति त्याच्या मनात प्रधान असते, 
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ग््णज आपण रूढीविरुद्ध वागलों, आणि दुःखपकावून दीन गास बाहेर 

काटल, अशाबदर आपी वतेमानपन्नकारानीं पाठ थोपटावी अही त्याची 
दूच्छा असते. तर जातीबाहेर खयर करणारा तरण प्रेमपेक्षा अन्य भावनानीं 
जेब्हा प्रेरित ्ाटेखा असतो, तेब्हा तो आपल्या हातात आला आहे असे ख्रीर्ने 

कर्धीच समज् नये प्रेमशास्र गहन असेल, पण विवाहा व्याहूनहि गहन 
ओह, कारण विवाहास जे अनेक दहेतु प्रयोजक होतात, त्यातील व्रेमदहा 

अनेकावेकीं एक हेतु अदे, आणे अनेकाच्या बावर्तीत तो कमी महत्वाचा 
अदि. बाट हा खोकप्रशसच्या लोभाने अशीच आत्मवचना करून घत आहे. 

नवच्या्नै याक्रून दिलेल्या स्रीस घटस्फोटः मिवछवुन देऊन मग तिच्या 
लम कर्वैदहा हनु ज्या अर्थी बाछच्या मनात प्रधान आहे, त्या अर्थी 
प्रेमाची खरी मावना व्यायच्यामध्यै अनुनहि जागत ज्ञाखछीच नादी) तर 

आत्मप्रशसेन्ची हाव हाच त्याच्या मनातीर प्रक मनोविकार असला पाहिजे 

अला परिस्थितीत खियानीं वागावें तरी कसे १ पुरुषाच्या मनात कर्धी प्रेमाचे 
कर्धी काल्पनिक कर्तव्याचे, तर कधीं किफायतीचे हेतु उत्पनन होऊन ते त्यास 

आज या ख्रीकडे तर उद्या व्या स्रीकंडे असं फिरवीत असतात 
८“ स्वत तरी काय कर्ये १ आपटे प्रेम पुरुषप्रेमासच अपण करार्वे 

ही भाषा काव्याचीद्याटी पण पुसप्राचें प्रेम तरी कल्ला प्रकारचे आहे? रते 
कितपत स्वाथमृरक अहे, याचा आगम्हास पत्ता कर्घीतरी रगे काय ई 
ल्य ज्चास्यानतर अनेक वघोनीं नवन्याचं प्रेम आपस्यावर् नाहीं याची 

नायकाना जाणीव होति, व॒ मग माद्या पेशासार्टी तरू मा्या्ररोबर ख्य 
लावद्े कीरे आरोप स्या नवय्यावर् करू लागतात. ते आरोप खरे असोत 
अगर नसोत, पण खरे अहित असँ जरी धरं, तरी स्यातगेर तें काय 
आहे १ स्मीपा्शी ज कादीं असेल यावर न्ध होऊन पुरुषान तिच्यारीं 
ल लावा दही मोष्टगैर तरी का१ एक पुरुष स्त्रीच्या रूपावर् न्ध होर, 

तर् दुसरा सुदिषिक्षततेवर न्ध हों, आणखी तिसरा एलादा पुरुष ती 
स्त्री जर बन्याच वजनदार कुटातीरु अवे तर तिच्यामापत सामाजिक 

ट्टा आपली उननति दो अशा भावनेने ल्म रावी यपर्की एक 
भावना अश्रेयस्कर व दुसरी श्रेयस्कर अं म्हणण्याच आपणास काय 
प्रमोजन अहि १ या चार भावनाप्रमार्णेच आपल्या प्र्॑सेची भावना बाठ 
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यास जगाच्या भोवस्यात गटगल्था खावयास्त लावीत आ, हा गटगन्या 
खाइंर तेब्हा आपस्याकडे येर्दढ व मग आपण त्यास चार राहाणपणाव्या 
गोष्टी साग ” इत्यादि विचार मजुटेच्या मनात येऊ लागले. 

या विषयावर चचां तरी कोणाश्शीं करावी हैव मजुट्ेला कटेना, 
खरं सोद असली किंबहुना आपणाशीं समरस होल अशी कोणतीच 
स्री तिला दितस्तटी नादी. ^ आपल्या अड़चर्णीची जाणीव कुलीन 
घराण्यातील सुरिक्षित ल्ियास अस्णेँ शक्य नादी. शिक्षणाच्या योगान 
आपले जे स्थित्यतर न्चाटं आहे, त्या धिक्षणासवर्घीं सहानुभूति आपल्या 
आस नाही की बापास नाही, आपली आदं नायकीण असूनहि स्वत.स 
मोटी प्रतिष्ठित समजते. आणि दही तिची मनोब्रात्ति मखा मुर्गीच 

समननासी होते. जी बोदन चादून नायकीण तिला प्रतिष्ठितपणा कोटून 
येणार् १ आदह॑च्या मनात आपल्या प्रातिष्टितपणाची भावना अहि व मायात 
ती नाही. म्हणज्ञ माच्च शिक्षण मान्षा हीनत्वाचा गड ऊरफै [रपणिण्ि 
(0])1९> वाढ विण्यासच कारण ज्ञां काय? आद्ला प्रतिष्ठितपणा कसा 
काय वाटतो याची आपणतदी ओढख कोट करून घेत आहे १ आई 
आणि मकम याच अतःकरण जर् परस्परास कट्ठत नादी, तर बाहेसीख 
जगाने तरी त्याच अत.करण समजून षेणे करै शक्य होदंल आणि तें 
समज्न घेण्याची फिकीर् तरी का करावी? 

५। प्रकारचे विचार उद्भूत होऊन शेवटी“ आपली आत्मोद्धारची 
कल्पना आपस्य पूवपरपरेवरच रच प्रेयस्कर आहे, बाहेरीट उपयट्सुभ 
जगान आमच्याकरिता जे नियम केके असतील अगर जो उन्नतीनच्रा माग 
दाखव्रिला असेल त्याकडे वदन आपण आात्मवचना करून घेता कामा 
नये, 2? था प्रकारची मनोच्रततति मज्ञटेच्या मनात बारोबाखा सव्यबार्लेने 
आकर्षित केटै आहे याची जाणीव स्नाट्यानतर थोडक्याच दिवस्ात उत्पन 
क्यारी. आणि स्याबरोनर चद्रराव लटके याच्याविषयीदेखील तिच्या मनात 
सहानुभूति उद्भूत न्ञाटी. 

आपली कौटबिक हकागत तरी आपणास कोटं ठाऊक आहे, असा 
विचार तिच्या मनात आला, आणि आपण त्याविषयीं आईखा पच्छा 
केटी च पाहिजे अक्षं तिने ठर विर्टै. 



८६ ङा. केवक्षर : व्यक्ति आणि विचार 
~+ ~ कि कि नि न 9 -~ ~ 

५५ आई, वू आपली सर्वं हकीगत मला खरी खरी सागशीर काय १ 
असें विचारण्याच मनुर्न ष्यं के. 

मी वुका नारी कर्धी म्हटठै १ आई उत्तरली, 

८८ वु काटी चोरून टठेवणार नार्हसि १ 

«५ मी चोरून उेवण्यासारसै कादीं केड नादी. मी नायकीण आहे ही 
गोष्ट जगजादहीर आहे." 

५ तु नायकीण म्हणजे केवद्छ बाबाचीच आदेस काय 

८८ ते विलायतेहून आस्यापासून स्याचीच आहे. ते येण्यापूर्बी मात्र 
माक्षी स्थिति अगदीं निरादीच होती. मी ठमामावशीस्या चार पोरीपेकीं 
एक होते, आणि ती खगेट तो पुरुष मला स्वीकारावा लगे. 

८८ मग १? 

०८ तुञ्चे वाचा विखायतेहून आस्यानतर व्यानीं मान्चा पत्ता काढला. 

त्याची व माञ्च पूर्वीची ओबव्छख होती आणि मग व्यानीं मला ठमामावक्ी- 
पासून सोडविर्ट,' 

८५ सोडविरै म्हणजे १? 

५ सोडविर्द, याचा अथं मी जवव्छजवचव तिची गुलामच होते. तिनें 
मला गायन वगैरे शिकविले हर्त पण ती मला पगार अगदीं थोडा देत 
होती, आणि मला पुर्ष्राकडे पाठवून मास््यापासून होणार उत्पन्न ती 
मिन्वीत होती. 

५५ मग तू त्याविषूद्ध कारी कें नाहींस ? ̀  

८" काय कर्वे हंच अगम्हाटा समजत नन्हूर्ते. वुश्या बाबानी मला 
सोडविकै) व्या वेटेख मी एकोणतीस वषोची होत मला पगार थोडा होता. 
दारावर येणाच्या वस्तु विकत वेण्यासाठीं मला आग्रह केला जाई, मला 
माक्ष कपडे स्वतः घ्यवि लागत, त्यामुक खागणारा पैसा मला ठउमामावरी 
कर्जाऊ देते अते आणि व्यामुङकक वर्षानुवर्षे मी कर्जातच होते. मान्न देणे 
साडेतीनशें रपय होत. तं तुया बाबानी दिले आणि व्याच्या बगस्यात 
मला त्यानीं आणुन ठेवर्छ." 



आईं माणि मुलगी ८७ 

८८ तुञ््यावर त्याचे प्रेम पूर्वीपासून होते काय {* 

५ असेच पाहिजे ओढख तर् होतीच, प्रेम असस्यारिवाय व्यानीं 
एवढा खच केटा नाही,» 

५ मग त्यानीं ल्म कसं केलै १ त्या्नीं ल्य कें, त्यासुकं त्यानामी 
इक्या कुट्टातटी वाटत आरै, तर स्याना ल्य कसं करू दिल? ल््माला 
त कार्दीच अडचण केटी नाहींस काय १? 

“मुरी च नाही, उलट त्यानीं लग्र करावै या गोष्टीला मी उत्तेजन दिल." 

८८ आई १ 
८५ कायः 

० तुला मादया-- आपल्या अपत्याच्या-- हिताची काठजी नब्हती 
काय १ 

“५ मला काठजी पुष्कटछच होती आणि आहे, ड।क्टराच्या लाला 

प्रातिजध केस्यानेँ आपै कस्य्राण क्लां नसते. जक्षाठैते कल्याणकारकच 
ज्ञाठं आहे, असं मला वार्त. > 

८ तं कस १2 

८“ ज्या लोकार्ची ठरे एका अगवस्राखा ठेवस्यामुके होत नाहीत, 
स्याना पुं आपण कायमर्च हखक्या स्थितीप्रत आख आणि आपं कुक 

कायमर्च हल्के बनल, असं वाटते. आणि परदे त्या ख्रीविषर्यीं द्वेष उत्पन्न 
होतो. ब्राह्मण-शेणव्यासारख्या जातींच्या पुस्षाखा आपण चागस्या कुढात 
राहण्याची सधि का नाकारावयाची १ तर त्याचा पैसा एकसारखा आप- 

स्याला भिद्ावा म्हणून {पण यात पुरुषाचे कल्याण होत नाटी. तो 
आपस्या जातीना आणि तिच्या सदृश समाजाला कायमचा मुक्तो, त्याची 
महसच्वाकाक्षा नाहीशी होते चाग्डे, लोक बरोबरीच्या लोकातच वागत 
ईडत असले म्हणज मोटेपणाची इच्छा त्याच्या मनात कायम राहते. 
त्याचे आप्तसंबधीं वगैरे मोटे लोक असतात. तथापि ते एका नायकिणी- 
जरोनर रादहिठे म्हणजे त्याच्याकंडे कोणी प्रतिष्ठित लोकं जाणार येणार 
नार्हति आणि त्यामुढं पसा भिढ्विण्याची इच्छा देखी त्याच्यामध्यं 
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नाहीशी होते. माज्ञं त॒स्या नावावर खरें प्रेम आदे. त्यानीं आपस्या जातीला 
मान्यासाटी मुकार्वे असं मला वाटत नारी. मास््याशी ठकगन कर्वे अघा 
मी आग्रह धरला नाही. मास््याशी रजिस्टर ट्ग्न करावयाख ईक्टराना 

सागा, म्हणून कारी मडन्डीनीं मला उपदेश केला; पणतोमी मुग्टीच 
मानला नाही? 

८८ तू चूकच केटीस आद | 2 
४ मीं मर्व्च चूक केटी नाहीं मला दोष देण्यात तूच चक करीत 

आद्ेस, दुखा जग मुव्डीच समज नादी. 

“ कसं कायर्ते मला साग! तुच कर्णे मला खरोखरच समजत 
नाहीं 1 » 

५ तुं खरं बोखुत आहेख. तद्या कस्पनाच चुकीच्या ज्चाल्या आहेत. 
तू शार्टेत गेस्यामुढं आपल्या लोकाची खरी रीत तुला भैर वाटर लागली 
आहि. मी खरोखर तुद्या शा्टेत जाण्याच्या विर्द्धच होत. पण तुया 
बानाचा आग्रह होता म्हणुनच वुखा शात पाटविक. मील्य लावून 
त्याचा फायदा काय केला अस्ता किंवा माक्ला फायदा काय केला असता 
तर ते मखा पुटं पदं आपणास तारुण्यातं मोह पाडणारी म्हणून मान्चा द्वेष 
करू खागले अस्ते. आणि त्याच्याहि आयुष्याचें स्वारस्य निघून गेट अस्त." 

८८ म्हणज ? कम्नात कार्यी फायदा नादी काय? 

५ ज लग्न जा्तींत नादी, ते नाटकी लग्न होय अशा ल््मा्न इग्रज 
लोकात मिसन्छताना प्रतिष्टितपणा येत असरः; पण जब्हा इग्रज लोकाच्या 
घरी जाण्याचा मला ते आग्रह करीत, तेव्हा तेमला आपली मेत्रीण बनवीत, 
आणि मलाहि व्याच्याबरोबर दिंडण्यात कमीपणा येत नसे." 

५ पण लयाच्या अपत्याना कायदेशीर वारसाचे हक आहेत । 

८८ ञहणजे तुन रोवटीं पेरावरच बोल्णें आर्ट | इम्रजानीं तुला र्हैच 
नीतिशाख रकवै असं दिसत. मनात हेतु पेराचा~म्हणजे वारसाहकाचा 
ठेवायचा, आणि बोलताना गप्पा मान्न नीतीच्या मारावयाच्या | 

५ ततत नन्दे आई, मी पैश्लाच्या दृष्टीने बोलत नाही. मला बाबाच्य 
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पशाचा रोभ नाही. व मिटविं आहेस, त मला पुरून उरेल इतके आहि.” 
९ तु ओरसपणाच्या गोष्ठी करता करता जक्ष डोवर्यी व।रसाहृ्छावर 

आखीस, तर्शीच इतर माणसं येतात. तू एेकटेटी भाषा पुन्हा वापरीस 
एवच. पण त्या नितिशास्नाच्या माग केवट पैशाच्या गोष्ठी अहित, हें दर 
ओव्टखं नार्हसि? 

८८ पैसे असटेठे खोक बायकोशिवाय दुसरे अंगवल्न बानगतातचः; 
सवच लोकात आहे. आणि तुद््या वडिलानीं जर लम्र केस्यानतरच मला 

ठेवून घेत अस्ते तर मी त्याच्यापाशी राद्दिटं का नसते? राच 
असत, त्यानीं ठ्न करण्याच्या अगोदरच मला ठेवून पेतर्टे. एवढथाबदहटच 
त्यानीं आता ल्य करू नये, करायचं असे तर मास््याशीच राजिर्ट्डे 
पद्धतीने ट्र करावि, असा आग्रह धरणे आणि त्याचं स्वाभाविक आयुष्य 

निघडविणे हँ निव्वक आपल्पेटेपणाच] ज्चाठं असत. तथापि माची तञ्षी 
आपल्पोटेपणा करण्याची इच्छा नब्हती. ते मला आपली भेज्रीण म्हणत, 
तर मखाहि असे वाटर लागर्टं कीं आपण त्याच्यार्ीं खन्या मिन्नाप्रमार्णे 
वागठ पाहिजे. आणि म्हणुनच त्यानीं आपला स्वाभाविक आयुष्यक्रम 
सुरू करावा, आणि मा्यारीं मिलत्वाचं नाते ठेवावे, अर्सेच मल] वाय्ठे. 
या माद्या वत्तीमुढ्ठे मा्चाहि फायदा ज्ञाठेला आदे” 

“तो कसा कायः 

४ मी असे ठरविले कीं वयाच्या पैशावर् आपण अवलठबून राहवयाचें 

नादी, आपलटपोटेपणाचे विचार माञ्याहि मनात येत, पैहाच्या तदारनेमुने 
एके दिवशी मखा माली पैसे भिद्ठविण्याची योग्यता अचानक कटटून 
आली. मुबईला धमार्थ चार् जल्से करण्यात आले होते. त्या जटशात मीं 

गावयास जवे, अशी स्यानीं सोय केटी. पदस्या जल्शात माञ्च गार्णे 

द्यास्यानतर एकदम मी लोकात प्रसिद्ध क्ट. पुढच्या जलशाचां तिकिटं 
भराभर खपलीं आणि माञ््यामुढे इतका फायदा त्या सस्थेख ज्लाखा, हं 

लक्षात घेऊन व्या सस्थे मला प्रव्येक खेवाचे पचकीस याप्रमाणे शमर 

रुपये दिले, स्यानतर मला एकेका रात्रीच्या गाण्याचे दोनशे इपये मिकाठे 
आहेत, या दोनशे ख्पयानीं जो आनद श्ञाखा, तो युद कधीच स्ञाला नाटी. 
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या आर्नदाचा दुसरा एक परिणाम म्ञारा, वु््या बडिराची मी खरोखर 
मित्र बनावे, आश्रित नसावे) अशी भावना मास्या मनात उत्पन लाली 
आणि मीं त्याना ती गोष्ट बोटनहि दाखविली. सत्याना ता कस्पना 
आवडदी. ते म्हणाले, 

° गायिका या नास्या तू स्वतंत्रपणे धदा कररील, तर मी तञ्ञा 

धंदा वाठविण्यासार्खी हवी ती खट्पट करीन, 

५ त्यानीं काही दिवस माञ्च व्यवस्थापकाचं काम केलं मी त्याच्या 

राहण्याचा बगला सोद्धन दिशा; पण जवव्डच एक लहानशी बगटी भाञ्यानं 
येऊन राहिे; आणि लोकानी मला विनाकरण जास देऊ नये, यासार्ख 

म्हणा किंवा माल््यावर आपला एकस्याचा काही हृ आहे अशी जाणीव 

असस्यामुटें म्हणा, व्यानं एक शाख दरवान ठेवला अ।गि माद्या नावाची 

पाटी बाहेर कावली. ती पाटी मला आवडत नन्दती, म्हणून मीं दोनचार 
मदहिन्यानीं ती काद्रनच टाकली. कारण दोनचार महिन्यात मान्नी अवश्य 
ती प्रसिद्धि न्चाली., 

«८ मग पाठीवर त नाव करस काय छिदहि्टेस १ रगू नायकीण अर्सेच 
लिहिरंस काय? 

८ नाहीं. काय खिहावयाच तंहि मीं ठरवू शकट नार्ही. स्या्नीच 
पादीवर “ मिम् रंजिता वेरेकर ` असं नाव लि होते. 

८ तरीच तुला विचक्षणा "रजता, या नावाने ओढ्खत होती! 

आणखी पादीवर काय छिदि होतं१? 

८ पाटीवर गायिका आणि नतकी असे लिहि होत आणि मेट- 
याचीवेढ सध्याकार््दीं चार ते सहा दिखी होती. या वेदेखेरीजकरून 

मला दुस्न्या कोणत्याहि वेठेला लोकानीं भेट नये, हा नियक् कडकपर्णे 
अमलात आणण्यार्च त्या श्षीख दरवानावर सोपविर होत, पर्दे मी आपे 
साथीदार ठरविटे आणि खोकाच्याकडे गायनाला जाऊ छाग, पण 

कोठंहि गायनाला गे म्हणजे तो शख मजबरोनेर नेमी असे आणि 
त्यामुढ मास्यारी फाजीरपणा करण्या्चै भथ कोणाखदहि होत नसे." 
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५ आपस्या षरं जो सगीताचा पुस्तकर्सग्रह आहे तोतू केब्ां 
आणरसश्तोत् आणलास कीं बाबानीं तुला दिखा११ 

८८ माङ्च घर नवीन स्थापन ज्लास्यानतर तुकष्या बावनी, रोकां्नी 
मला मेटावयाचा दिवाणखाना कसा सजवावा, दँ स्वतःच ठरविले. मार्च 
मराठी चार यत्तापयैत शिक्षण क्षाठेच होते. पण सस्करृतम्ये र, ट, फ 
तरी करता यावे, म्हणत स्यानीं मला रिक्रविण्यासाटीं एक शास्री ठेविला. 
त्यानीं माञ्याकड्कन शेदोनक्षँ निवडक सस्करृत शोक पाट करून घेतले त्यात 
कां सगीतरप्नाकरातठे तर कारी भरताच्या नाटयशास्रातले असें ष्टोते 
म्हणजे लोकाशीं संभाषण करतांना कसल्यातरी व्याख्या सागणारे 

एकदोन सस्करृेत शोक म्हटले म्हणजे श्रोते मडन्डी दिपून जात आणे 
त्यामुढं मास्या ज्ञानाचीहि तारीफ थोडीबहुत सुरू हो. लोक भेटावयास 
येणार त्या वेढेस टेबलावर कोणते तरी सस्कृत प्रथ, व्याप्रमार्णेच मराटी 
पुस्तके उघडीं ठेवलेली अतार्वीत, म्हणजे मी शास्य तद्हेने सगीताचा 
अभ्याग करणारी आहे, असा लोकात बोभाटा हो. 

"मी शास्र मुन्मीच शिकठे नाहीं आणे जुन्या सस्कृत ग्रथाचा 

माल्या आजच्या गायनकलेला काही उपयोग आहस मला वाटत नाही, 

पण मला सस्कृत प्रथार्च ज्ञान आहे, अशी प्रसिद्धि माने साथीदार करीत. 
मीं सस्कृेत शिकविणाय्या शास्त्रीबुवाना किती लठ पगार देत, हं ु गवून 
सागत. थोडक्यात सागायचे म्हणजे, पहिव्याच वघात माञ्च सुमारे दोन 
हजार रुपये शिक पडटे, तेब्दा ॐक्टरानीं मखा भायखनल्याजवन् काही 

जमीन घेऊन दिखी स्या वेलेसती दोन ख्पयेवार होती. आज तिच्या 
आसपासची जागा पन्नास रुपये वार कलाली आदे. आणि मी अध्या जार्मै- 
तच इमारत बाघी, ती देखी कजं काद्रनच बाघली, तै कजे मला 
डाक्टरानीं दिर आणि तेवव्यात इमारत पुरी साठी नाही तेब्हा तीडइमा 

रत पुरी करण्यासाटीं ॐक्टराच्या ओढखीच्या एका से।टिसिटरमाफैत 
पैसे मिद्टविे. 

८५ अशा त्ने मास्या दस्टेटीला प्रारभ याला. मीं डोक्टराचे पेते 
पुष्कढदा घेतले आ्ैत$ व्याप्रमार्णेच जेब्हा डक्टराना वैश्चाची जरूरी 
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लागली, तेब्हा त्यानीं काटदेस्या कजाबदल मीहि जामीन रादिर अहे. 
योडक्यात स्ागावयाचं म्हणजे, मी स्वतत्र राहू लागस्यापासून जवढ 
जवद्छ पहिल्याच महिन्यापासून पैदाच्या दृष्टीने अगदीं स्वतन्न आदि. व् क्ञालीस 
त्या वेवी तुला देणगी म्हणून तुद््या बाबानीं त॒स्या नावाषर हजार रुपये ठेवले 
तेवटेच. ते मधूनं मधून मला देणमग्याहि आणीत, पण डोक्टराच ल्म 
क्षाट्यानतर त्याच्या मुर्टीना मी पुष्कट्टच देणग्या दिस्या आदित; आणि 

डाक्टराच्याकद्कन मजकडे जवल जवच्छ काच येत नसस्यासुढे डाक्टरीण- 
नादि मान्न देष करीत नार्दीत. 

¢ बायकाच्या मत्षरात देखील प्रेमापेक्षा पैशाचा सबध जास्त असतो, 
ही गोष्ट मला पद्धी ठाऊक आददे. आपल्या नवन्याचे पैसे दुसन्या बादकंडे 
जात नसे) तर बायका दुसन्या बायकाचा द्वेष करीत नार्दीत, एवढेंच 
नादी) तर काही ठिकाणी दुसन्या श्रीमत विधवाचे पैसे आपस्याकडेच 
यावेत, यासार्दीं त्या श्रीमत विधवारींप्रेम चन्डविण्यास्र आपल्या नवचस्याना 
उत्तेजनच देतात, अशीं उदाहरणे या मुबदेत मी पुष्कढ्छच पाहिली आहेत.” 

८५ भायखन्याजवद्टील आपल्या इमारतौदरेजारची अर्थी जमीन 
कोटं गेटा १ 

«५ इमारती बाधस्यानतर् पाच वषोनीं जागेच्या किंमती वाढल्या, 
आणिती जागा मीं पधरा हजार रुपयास इमारतीवशल कजं केडण्यासासीं 
विकली, ” 

८४ डक्टराच्याकड्ून आपण पैसे ध्यावयाचे नाद्ीत) उलट आपणच 

त्याना पैशाची मदत करावयाची, अशी वत्ति ठेवण्यात आपला काय 

फायदा ज्ञाला १. 
५ मी स्व्त॑त्र अहे आणि माद्या पैराबदल व कजीबदल मीच 

जवाबदार अदे; आनि आपण आपला स्वतन्रपणे मार्गं काटला बादिजे, 
ही भावनाच माद्या उनरतीच्या मृखाशीं होती. आज ॐक्टरापेक्षा आपली 

इस्टेट जास्तन न्चटेली अहि, दी गोष्ट तुला टाक असेल. ईीक्टरावरच 
मी अवल्बून असर्ते$ तर त्याना खृष कसँ ठेवावे व त्याना करसं ओरबाद्भन 
ध्यावे इकंडेच माच लक्ष गेट असत. पण स्वतंन्न धदा करणारी स्वतंत्र 
व्यक्ति या नात्याने मी बागू छागस्यामुर्टेच माच हित न्नाठ आह. 
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प्रत्येक कृति उत्पन होते तेब्ापासूनच तिच परीक्षण लोकाकट्ून 
होऊ लागते. तं परीक्षण शन्दार्नमी नेहमी व्यक्त होते अर्सेहि नाही. 
तँ परीक्षण अगर मत रन्दानी जरी व्यक्त क्टठे नाहीं तरी व 
तँ तीर्न व्यक्त होर्ते, क्टवय्ये-मुत्सदी याना हा नियम जसा लागू आहे 
तसाच तो कवीनाहि लागू आददे, मराठी कविता जितकी जनी आहे 
तितर्केच तिच परीक्षणदि जुन आहे असे म्हणण्यास हरकत नारदी, मराठी 
कवितेचा जर इतित लिदावयास पादिजे तर व्याजरोनर तिच्यात्ररोज्र 
जन्मास आस्या परिक्षणाचादहि इतिहास ब्दिखा पादिजे; किंबहुना 
कवितापरीक्षणाच्या इतिहासाशिवाय कवितेचाहि इतिहास अपणं होईल 
असं म्ह तरी चाठेल. 

काव्यपरौीक्षणाच्या इतिहासा्च वाञ्येतिदासात जसं महच्च आहे 
तर्सच व्याच सादहित्यशास्नाच्या इतिहासात महच्व आहे सस्कृतामर्ध्ये ज 
सादित्यश्ासख्र लाके, तं लक्षात घेऊन जुन मराठी वाङ्मय उत्पनन ज्ञाठेटें 
नादी. सस्कृत साहित्यशास्नावरील अनेक ग्रथ प्रचलित देशी माषातीट 
वाङख्याचा बराच विका ज्ञास्यानतर न्चाठे आहेत उदाहरणाय : जगनाथ 

रायाचा रसगगाधर हा ग्रथ तर अव्यत अवाचीन होय हा प्रथ तयार द्यालां 
तेब्हा र्दिदी, मराटी, गुजराती, बगाली इत्यादि भाषात वाञ््रयहि पृष्कढठ 

तयार र होते पण संस्कृत सादित्य-शास्नावरौील ग्रथकारानीं या नव्या 
वादीकडे मु््टीच ठक्च दिक नाही, नवीन प्रकारच्या प्रथाकडे लक्ष देऊन जञ 

कां तास्विक नियम निघतीक त्या नियमाचा अजूनहि अतभांव जुन्या 
साहित्यराख्रात करण्याची क्रिया अजून स्ाटी नाही, या नवीन विकासा- 

कड़े कोणत्या दष्ठीन प्व ददेखीर सस्करृत साहित्यकारासख समज्गङ नखरे 
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अरस दिस्त. अर्वाचीन काटच्या वाड्यपडिताख जुन्या साहित्यशाख्रास 

अर्वाचीनत्व आणण ह एक मश्च्वा्चे अभ्यासक्षेत्र आहे. 

नवीन वाङ्यावर तत्काटीनाकदड्ून विचार ज्ञाखा नाही असें नाही. 
पण त्या विचाराचंहि महच्च संस्कृत सादहित्यशास्नकारास नब्दर्ते, त्यास 

कारणे अनेक आहेत. या नवीन उत्पनन होणास्या वाङयाटा एक तर कान्य 
म्हणण्याची इच्छा नव्हती; किंवा प्राकरृताचं वाड्य, आणि त्यावर प्राकृताची 
टीका, हीं विचारात काय व्यावयार्चीं अशा प्रकारची ब्रृत्ति सस्रत 

सादित्यशाल्नाच्या प्रथकारात असावी. 

पण ॒सादहिव्यशास्रकाराची ही प्राकृत वाड््रयाकडे दुरछक्ष करण्याची 

ब्ात्ति बरोबर नादी. कारण या वृत्तीने व्यानं आपल्या प्रथाची वाद 

खुटविी असंच म्दणावं गेल. ज्ञानेश्वरीसारख्या बेदान्तप्रयाला काव्य 
या सदरात धारता येत नादं म्हणून स्यानीं स्याकडे दुर्लक्ष केले, तर स्यात 
त्याचा दोष नादी, तथापि ^“ प्रथ्वीराजरासा ` ^* अस्दलड ` वगैरे ददी 
ग्रथाचा तरी व्यानीं भिचार करणे अवश्य हतं. त्यानीं व्यावेदेसच जर 
विचार केला अपता तर आतापर््रत भारतीय सादित्यशाख्राला निरा 
ववण छागून गे असतें, 

लोकाची अवडनिवड, कवीचां कृति आभि साद्ित्यशास्र याचा 

अन्योन्य सध काय काय असत) याविषर्यी अगोदर थोडंसं छिदिरे पाहिजे. 

सादित्यराख्र हं वाढत सास्र आहे, नर्व वाञ््रय उत्पन्न होतें तसतश्ी 
त्यावर लखोकाची आवडनिवड व्यक्त होते आणि ती अआवडनिवड नियम 

उत्पन्न करून शाख ब्रद्धिगत करते. 

साहिव्यशचाल्लाचे नियम तयार न्याटे म्हणजे काव्यपर्र्षिक त्या 

नियमाप्रमाणें कवि चारला आहे कतिवा नाहीं हं पाहू लागतात, काव्य 
परीक्षकाच्या या प्रकारच्या टीकैमुटेठ कित्येक लेखक भितात तर कित्येक. 

दाडगादईं करून पुटं जातात. ते असं समजतात कीं, सादहित्याचे नियम 
सूचक किंवा मागेददीकं आहेत, त्याचें दास्य उपयोगी नाही, ज्या अर्थी 
साशित्वराख ह रखोकाच्या आवदडीनिवर्डीचं शाल आहे, त्याअर्थी टोकाची 
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आवडनिवड ही प्रधान अषि आनि साहिव्यशास्राचे जमा ज्ञाठेटे नियम 
अप्रघान होत. खोकाची व्यक्त क्लाठेरी आव्डनिवड नियम शोधू पहाणान्या 
तच्ववेच्याच्य। सादहिव्यशाल्राच्या घटनेस मदत करते. दह तत्व ओन्ून 
धेयंवान कवि आपली कृति सादहिव्याचे नियम ञ्गारून प्रत्यक्ष जनतेपुर्द 
नेटी पाद्िजे आणि तीवर प्रत्यक्ष जनतेचं भत घेतठें पाहिजे, दह ओन्ख- 
तात. या प्रकारचे कवि काव्योधास निराढे वल्ण देतात. एवदढेच नन्द तर 
साहित्यरास्राचीहि सुधारणा करतात. 

खोकाची आवडनिवड निर्दोष असते अते नाही पण ती समज्जन 
घेतली पाहिजे. उत्तम कटेचा कवि देखीर प्रथम लोकाना अपय असर्णे 

दराक्य आहे, पण कवि चागला असलखा तर त्याच्याशी जनतेचा विराध 
फार दिवस रहात नाही, उत्तम कवि आपली आवड लोकाच्या मनात 

स्थापन करील. कवीच्या अभिस्ची प्रता लोकामिरसुचि तयार होणें शक्य 

आहे, ही गोष्ट दूरदर्शी कपि समनज्॒न असतो. 
खोकाच्या आबवड़ानिवडीचे परीक्षण करणंवती आवड जाणून 

लिहिण दी क्रिया प्रत्येकं ठेखकर कर्त अस्ता जो लेखक आपण अर्स 

करीत नादं असँ म्हणतो, तो एक तर आपण काय करीत आहा याविषयीं 
अज्ञानी असला पादिजे, किंत्रा स्वत॑त्र वृत्तीविषयीं खोटी बढाई मारणारा 
असखा पादज. 

लोकाच्या जआवडीनिवडी काही अरणी प्रत्यक्ष ग्रथाच्या वाचनानें उस्पन 
क्ञाटेल्या असतात, तर काही अशीं पूवं प्रथावर न्यक्त क्ञाटेल्या मतामुण्छच 
उत्पन श्चारेद्या असतात त्या व्यक्त ज्ञाल्द्या मताचा परिणाम उत्तरकालीन 

अभिख्चीवर धडतो. ह लक्षात घेऊन रीकावाञय खोकभमिरुचीचें निर्णायक 
कितपत नचा ह आपणास पाहि पाहिजे. अभिसख्चीचा आपण इतिहास 
खि लागलं तर काम्यपरीक्षणाचा इतिहास हया छोकामिषचीच्या 
इतिहासाचा भाग होईल, व अभिरुचीचा इतिहास हा वाञ्येतिहासाचा 
भाग होईट, वाड्मयाचा इतिहास अभिरुचीसच्या इतिदासावाचून समजा. 
वयाचा ना, आणि यासारीं लोकाच कान्यविष्रयक मते निरनिराल्या का््डीं 

करीं व्यक्त भ्मार्ख व बदख्त गेखीं हँ पादि पाष्टिजि आगे त्यात काषह्म 
विकास ज्ञाला असेल तर तोहि शोधून काढला पाहिजे. 
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काटयपसीक्षक आणि जनता. 

जनता ह काव्या शेवटचं न्यायासन आहे. आणि काव्यपरीक्षक ह 
मध न्यायासने आहे ज्याप्रमाणें शेवट न्यायासन पुष्कढ्डदा खाख्च्या 
कोर्टाचा निकाल कायम करते व काही प्रसगीं अगदीं फिरवून टाकते 
त्याप्रकारची स्थिति वाद्मयक्षेत्रातहि आहि. किंबहूना अशीहि उपमा देता 
येल क्वं कान्याचा विर्द्ध परीक्षक हा वादी आहे आणि प्रथकारदहा 

प्रतिवादी अहे, आग काव्याकडे अनुकूक उ्तीनें पाहून व्याच परीक्षण 
करणारे टीकाकार हे प्रतिवादीच वकी आहेत. व काव्याविरुद्ध खट्टा 
जनतेच्या दरबारात अनेक व्व चालत राहून त्याचा निकाल होतो, आगे 

तो देखील न कठत होतो. जनता एकच निकाल देते आणितोम्हट्ला 
म्हणजे काव्य जिवत रहामणार की मरणार याविषर्यीचा असतो. ज्याप्रमाणें 

खालच्या कोटाचा निकाल व विरुद्ध फिवा तरच्या वकीखाचीं बोल्णीं दीं 
अतिम न्यायाधिशा्चे मत बनविण्यास उपयोगी पडतात, व्याप्रमाणंच 
काव्य परीक्षकवगाचं म्हण्णे जनतेस आपला निणैय ठरविण्यास्र उपयोगी 
पडते. आणि या दृष्टीने दीकाकाराच्या वाड्मया्चं महत्व अहि, ज्याप्रमाणे 
वेडेवाकडं आणि चुकानी भरे माषण करू नये म्हणून वाकेलाच्या 
भाषणावर कोरची टेहृणी असते त्याप्रमाणें दीधकार्नँ निकाल देणारी 
जी जनता तिच्या तफैनें टीकाकाराच्या वाञ््जयावरदहि विचार ज्ञाटा पाहिजे 
चागस्या टीकेची निर्भ॑व्ना हीं जर समाजात नसतील तर टीकाकार दे 
अगर्दी बेजवाबदार होतील प्रामाणिक व मार्भिक टीकेवदल अभिज्ञता 
देखील ताबडतोब होत नाही, ती व्यक्त होण्यासार्टी देखीट काठ लेटावा 
लागतो. वाड््मयपरीक्षणाचे इतिहास यासार्टीच उपयोगी पडतात. 

काव्यपरीक्षणाच्या इतिहासाचं दुसरं एक महच्च अहि, तें ग्हरटर्ल, 
म्दणज टीकाकारलेखकास त्याचं काय काय आहि त समजून यारे. मार्मिक, 
जबाबदार आगे दूरदष्टि दीकाकारास आपण दीका करताना वाद्याच्या 
विशिष्ठ विकासास मदत करीत आहो कीं अपक्षं करीत आहो याची 
कस्पना असर्णे अवश्य आहे. काञ्यपरीक्षण कोणत्या बाजनीं चाद् अहि, 
कोणत्या बानी चाढ् नादी हं टीकाकारास समजले पाहिजे. काग्यपरी- 
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क्षणाचा व अभिरुचीचा स्थूल इतिहास टीकाकारास ठाऊक अला म्हणजे 
स्याची टीका देखील उत्तरोत्तर अधिक सुशिक्षित होत जाईल. 

महाराष्रीय क्राग्यपरीक्षणाच्या इतिहासात आपणास काहीं विकासि 
दृष्टीस पडतो. मुद्रण केर्च्या कान्ापूर्वीं टीकलठेखन फारच संक्षिप्तप्रकारं हष 
तर मुद्रणकठेच्या आगमनार्गतरच्या कान्ठात विस्तृत होऊं लग, तथापि 
पूर्वपरपरेची वृत्ति पूर्वी कायहोती वती बदलत कशी गेखी है देखी 
पर्णे एक तद्डेचा इतिहास दाखवीक आभितो इतिकस मक्ाराष्रातील 
वाडमयेतिदासाचा किंवा बौद्धिक इतिहासाचा महसाचा भाग होईल, 

मराठी काव्या्चं परीक्षण करण्याची पद्धति, नरिटिश राञ्या्न॑तर जेन्शा 

निनघ दिदिण्याची पद्धत सुक ्ञाली तेब्ापासूनच उत्पन क्चपखी अस म्हणता 
येणार नाही. त्या पूर्वीच्या कान्ात देखी खोक्राना मर्ते होतींवतीं मतत 
व्यक्त करीत असत त्या मता विवरण माजर करण्यात येत नसे, ज्याप्रमार्ण 
जेवणारा मनुष्य कोणाचा स्वयपाक चागला ्ुसागू शकतो पण तो स्वयपाक 
चागलखाकादंत्याखा सागता येणार नारी, व्याप्रमार्णेच काव्यार्चे अहि. ज्याखा 
जे काव्य आवडत॑तं तोपाट करतो किंवा गातो आाणिया रीतीनेतो आपली 

आवड व्यक्त करतो, अमुक एक काव्य कोकप्रिय का सचाँ हं तत्ववेत्ता 

सागावयाचा प्रयत्न करतो पण तो जनतेच्या आवडी निवडीर्च स्पष्टीकरण करतो. 

आपस्या पूवंजानीं जन्या कर्वीविषर्यी ज्या आवड़ी व्यक्त केल्या 
त्याच्या आवडीच्या अवखोकनापलीकडे आपण आज बरेच गेर्लो आहा व 
थोडीरी विवेचक राक्ताहि खर्च केडा आहे. तथापि पूर्वीच्या ठोकमतात 
महस्वाचा बदल न्चाला आहे अस वाटत नाही. 

सुश्छोक वामनाचा अभग वाणी प्रसिद्ध वुक्याची 
ओवी ज्ञानेशाची किंवा आया मयूरपताची ॥ 

असे प्रल्हाद बडव्याप्रमा्भ आजचा वाचक देखील म्हणेक. 

महाराष्टरीयाच्या काव्याभिज्ञतेचा इतिष्टास दयावयाचा म्हणजे दोन 
गोष्ठी करावयाच्या, काम्यविषयक जी खामान्य चचां निरनिरान्या म्रथ- 

@ ® 9 ७ 
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कारानीं टी असेल तिच स्वरूप दाखवावयाचं आणि त्याप्रमार्णेच 
विशिष्ट कवि षेऊन त्याच्या कान्याची अभिज्ञता समकाटीना्नीं व उत्तर 
काटीनानीं कशी दाखविली ह दाखवावयाचै. चाद् समाज जन्हा अभि- 
ज्ञता दाखवितो तेषा ती अभिक्ञतात्या काखातीख्च तस्णाच्या मनावर् 
परिणाम करून वादङ्याच्या पृढील प्रवाहाचं स्वरूप ठरविते. उल्टपक्षीं ज 
वाङ्धरय उत्पन्न होत त्याच्या ग्रह्णानें कां अशीं समकाटीनाची क 
बन्याच अशीं उत्तरकाटीनाची अभिरुचि बनते. एवच कान्याची 

अभिज्ञता, आणि उत्पादन या गोष्ठी परस्परावर परिणाम करणान्या 
आहेत. वाड्याचा इतिहास लिहिताना जं वाद्य उत्पन्न क्षाट त्याच्या 

कडेसच लोकाच खक्ष वेधते आणि वाडयेतिहाषघात निरनिराव््या 
काट्टातीर बाञ्ऋया्चै स्वरूप पाहून आजचा ठेखक अभिप्राय देतो. 
तथापि प्रत्येक काव्ात ल्ोकमत होते आगितं परिणामकारी शेतं आणि 
भावी वाखयाच्या स्वरूपाचं कादं अशी निणीयक होत ही गोष्ट प्राघान्यार्न 
पर्दे आणण्यासार्द लोकाच्या अभिह्ततेचाच इतिहास ^निरागा काटून 
मांडस्यास एकंदर वाड््रयाच्या दतिहासास मदत केस्यासारस होक. 
एवर्देच नन्हे तर अया बाजूकंडे पुष्क लोकाच लक्ष जात नाष्टींती बान 
चवाटश्यावर माडस्याखारसच होद्ट, 

काव्याभिक्ञता दोन तन्देनँ व्यक्त होते, रोक जेग्हा कान्यवियक 
ताशिक चच करतात तेन्हा आपकी मर्ते प्रदार्शेत करतात, व त्याप्रमार्णेच 
दुसखम्या एखाद्या कवीवर मत देतात तेचा तीं प्रदर्दित करतात. या दोन्ही 
तच्ार्नी महाराप्रीय अभिख्ची चा इतिहास देता येण्याजोगा आहे, “ कित्व 
हं नोह टाकसाढी नार्भे › अस जेष्शा तुकाराम वदतो तेष्हा तो काव्य- 
विषयक निरपेक्ष विचार व्यक्त करतो. तरस॑च- 

८५ ज्ञानेश्वरी गर्मी। जो वोवी षाटीर म्हाटी। 

ते्णे अमृताचे ताटीं। जाण नरो ठेवढी ॥ 2 

असं जेन्हा एकनाय सागतो तेव्हां तो कवितेविषयीं सापेक्ष मत व्यक्त 
करतो. आपणास या दोन्हीं प्रकारचें साहित्य जमा करून महाराष्राच्या 
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कान्यविघयक सावेक्ष अभिख्चीचा आणि निरपेक्ष कस्पनाचा दतिष्ास 

दयावयाचा आहे. 

पण ह विधान देखीर थोडसं नियाभित केर पाहिजे अगभिरुचीचा 
इतिहास दयावयाचा म्हणून सागितर तेथं एकदर अभिरुचीचा इतिहास 
दयावयाचा विचार नाही. तर अभिश्चीच्या इतिदहासराच जं एक 
अग काव्यपरीक्षण ह अददे) स्या अगाचाच इति प्राधान्ये 
यावयाचा आहे. हा इतिहास देण्याजोागा विषय आहे किंवा नाहीं याविषयीं 
शका बाठ्ठगण्या्य कारण नाहीं समाजातील प्रत्येक क्रिया तच्वन्ञानाच्या 

विचाराचा विषय ञ्लाखी पाहिजे आणि तत्वज्ञानीं विचार करतानात्या 
क्रियेचं दीधकालीन स्वकूप अवलोाकिंटं पाहिजे 

वाख््रयाच्या क्षेत्रात काम करणारे ज अनेकं प्रकारचे खोक भदितते 

काही विष्ट क्रिया करीत अषतात, निरनिरान्या क्रियाचा अन्योन्याश्रय 

आणि हेतु काद्ीं अशीं तत्काखनि क्रियाच्या अवलोकनासे दृष्टीस पडतो, 
तर कां क्रियाची उपयुक्तता दीधकारर्नेच दृष्टीस पडते, यासाटी 
समाजक्षास्नात प्रत्येकं का्यंघमुच्वयाचं आणि त्दतगंत क्रियाच दीं 
काटीन स्परूप पाहण्याची पद्धति पडली आहे, रीकाकाराच्या प्रयत्नाच 

परिणाम काही अरीं तत्कालीन दिसून येतो तर काटी अशीं दी्घंकाल्ने 
दिसून येतो. तस॑च अर्सहि दिसून येतं की» काही कृत्य कायमचा परिणाम 
कोणताच घडवीत नार्य, तर स्या तद्ेच्या कृत्याय्या निष्फकतेची शि जाणीव 

क्षाटी पाहिजे. समाजात होणाच्या प्रत्येक क्रियेची काययप्रवीणता किंवा 
एप रि अन्ती तपासीत बण्यानें ती क्रिया अधिक कायंप्रवीण होण्यास 
मदत होते, दीकेची कायंप्रवीणता बधावयाची म्हणजे निदान काष्ठ तरी 
काठ जावा खगतोच वया दृष्टी टीकेविषयीं एेतिह्ा्िकं विचार 
करण्याची आवश्यकता उत्पन होतेच, 

वक्तमानपत्र व मासिक यादन टीका करण्याची पद्धत सुरू स्चास्यास 
जवट जवन दोन पिव्या ज्ञास्या. या दोन पिब्यात अनुभवा टीकाकार् 
काय िकले आणि उत्तरकाटीनानीं पूवंकाखीनपिक्ता काय प्रगति दाखविद़्ी 
हं पहाण्याजोगें आहे, 
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महाराघ्रीय अभिरुचीच्या इ तिहासास काव्यपरीक्षकाच्या विवेचनार्चे 
आणि अभिक्ञतेचं महच्च आहेच तथापि जनतेची अभिज्ञता केवन्ठ 
तेवन्यावरून काटता येणार नाही; कान्यपरीक्षकाची अभिक्ता दही 

वाचकवगांच्या किंवा भ्रोतुवगीच्या आवडीनिवडीची किंतपत दरक अहि 
हा प्रभ उरतोच. म्रथाची लोकप्रियता केव मध्यस्थाच्या शिफारशीवर 
अवलबून असते अशातला भाग नाही. उच्च प्रतीच्या प्रथाची योग्यता 
जनतेस आपोआप समजते आणि परीक्षकाची रिफारस केवव्छ दुययमपणा 
पावते, जनर्तेतील सामान्य व्यक्ति स्वतः पर्रक्षण करून दुसन्यास कट्छविणारी 
असते. ग्रथक्राराम्य ईष्यो, असूया, द्वेष इत्यादि भाव असतात हँ जनता 

ओढ्टखते, आणे जन्हा उत्तम प्रकारच्या प्रथकारास इतर प्रथक।र मत्सरार्नै 
छढू लागतात तेग्हा जनता छठस्या जाणास्या्च महच्व ताबडतोब ओढछखते 
याची उदाहरणं आपणांस आजच्या कालात, तशीच प्राचीन काठात- 
देखीर देता येतील, तुकारामास वद्या बुडवावयास कवण्याची क्रिया 
केवव्ठ धद्यातील मत्सराची दर्शक आहे, पण तीच गोष्ट तुकारामाच्या 
वार्णीत कारी तरी नर्व तेज आहे याची तत्काटीन लोकात जाहिरात करती 
क्ञाटी जनतेच्या परीक्षणात दोघ असतात, पण तेच दोष धदेवाईक 
टीकाकाराच्या केखातहि असतात जेनब्हा अगदी अपरिचित प्रकारच॑ वाड्य 
डोन््यासमेर् येतं तेषा जनतेख त्या प्रकारच्या वाङ्याची आवड उत्पनञ्चाटी 
नक्षद्यामुरं जनता तिकडे प्रथम लक्ष देत नादी. तस॑च टीकाठेखकास देखील 
त्याप्रकारच्या वाड्याची अभिज्ञता उत्पतन न्लाखी नसव्यामुढे टीकाकार 
देखील त्या नवीन प्रकाराची निदाच करतात. या प्रकारच्या गोधीं आपणास 
प्रत्येक देशाच्या वाङ्यायच्या इईवति्ासांत दिसून येतात .उत्तम कवि असून 
त्याची समकाटीनात चहा ज्ञाखी नाहीं अशामध्य मवमूति कवीर्च नांव 
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येता येदख. तथापि या कवीख उत्तरकारीं जै मह भिक त्वावस्ून 
समकालीनास स्च नाष्टीं तरी हरकत नाष्टीं, आपं बाद्खयविषयक ध्येय 
सोद्ध नये अशा तद्हेचा उपदेदा हाच कवि अजून सवे भारतीय कर्व 
करीत आहे असे म्हणता येर्ईङ. जनता उदावीन असली तरी करवीरम् 
निराश्च होऊ नये; स्यास उच्च प्रकारचे वाड््रय पाहिजे असेल त्यासच 
दीधकालीन आश्ावादी बनं पाहिजे, या भावनाचा भवभूति कार् चना 
शिक्षक दोय, 

महाराष्रय वाडमय राजाश्रयारन बरद्धिगत न होता केवढ रोकाश्चयानं 
वृद्धिगत ब्हावयाचं हा महाराषटराखा किव्येकाच्या मतं शाप खागला आहे; 
किंवा मास्या मर्तं महार्राला द वरदान भिद्धाले आदे त्याचा पदिला 
अनुभव महाकवि मवभूति यासच भिढाखा अहि. भवभूति हा खोकाश्नया- 
वर अवल्बून रहाणारा कवि आणि त्याच्या वाडमयविषयक्र उच्च ध्येया- 
मुढठं खमकालीनाकद्धन गौरव होत नादी जशा कचा्टीत सापडला असता 
देखी त्याने सस्कृत भवेला मूषणास्पद होतील अशी तीन नारके लिदिर 
हं लक्षात ठेवङे पादज. भवभूति हा वन्हाडचा. विदं देश दा महाराष्रात 
सबोत अगोदर सुधारटेटछा आणि तेथी राजावचि देखील फार जनी, 
असे असता त्यास राजाश्रयन मिढता आपली नाटकं जत्राच्या रिकाणीं 
प्रकट करावी लागी. यावरून त्याची रोकाकद्कन काहीं तरी चदा दोत 
असली पाहिजे. नादी तर जत्राच्या सिकाणीं त्यास आपीं नाटके दाख 

विण्याची सधीच भिद्ाढा नसती. रिवाय जर् त्यास त्याच्या काढातच 
चहाते मिव्ठाले नसते तर त्याची नाटके दिकलीहि नसती; पणर्त्तीं ज्या 
अर्थी.रिकर्छ आहित व्या अर्थी जनतेस चाग वाडमय टिकविण्याइतकँ 

बढ आहि खचित, मबमूतीनँ छोकाची अनभिक्ञता पाहून ज उद् गार काढले. 
आहेत स्याचा अथ एवढाच कीं नवभूतीची अवदेखना अदप्वारीौ मडब्डन्वा 
कट्ून ज्ञा असेल, विदभाच्या राजघराण्याने त्यास आश्रय दिला नसेल 
व राजाश्रयाख असलेल्या इतर कर्व॑नीं त्यास राजद्वारापासून दूर् ठेवण्याचा 
प्रयत्न केला असे, भमवभूतीश्या कहाणीवरून त्याची खोकात चदा 

मन्हती असा अथं निघत नाही, तेग्हा एकदर्ीत जनतेच्या अभिक्ञतेविष्द्ध 
निकाल देण्यास जडच जार, याशिवाय आपणास असेंदि दिसून येद कीं 

~. 
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ज चाग हर्त तेच रिक, असा धोपट नियम केखा तर त्यास योडेच 

अपवाद आटवतील दिवसानुदिवस सेशोधक नवीन नवीन प्रथ शोधून 
कादीत अदित. पण अव्वल इंग्रजीच्या कालात जेम्रंथ खोकात प्रचाछित 
होते तेच प्रथ अनजूनहि खोकप्रिय आहेत आणि संशोधकार्नीं शोधून काट- 
लेषे म्र छापण्यास् मारामार पडते. कान्यसग्रहाचे ग्रथ कछापावयास्र किती 

अडचण पडत होती तँ निणंयसागरने मधून मधून प्रसिद्ध केलेल्या कहाण्या- 
वरून कट्टून येणार आहे. 

सामान्य वाचक आपं परीक्षण पृस्तक प्रेऊन किंवा टाद्धून व्यक्त करीत 
आहे. प्रजासत्तात्भक राज्यात जेना ^ रेफरेडम ›› ने म्हणजे सर्वं जनतेपुर्द 
कायदा ठेऊन कायद्यावर जनतेचं मत घेण्यात येतं, तेन्हा जनता “ होय” 
किंवा ^ नाही", एवर्दच उत्तर देते. आणि या रीतीने अगदी एका शब्दात 
आपला निकार देऊन टाकते. नाटकं, सिनेमा, गाणी याविषर्यीं हाच 
नियम सागता येद्र॑क. जनता फार टीका करीत नाहीं, पण अ्रथकारार्च 
भवितव्य निश्वर्यैकरून ठरविते आणि ती त्याप्रमणें भमविष्यकारास आपला 
आदे देऊन टाकते जनतेच्या अभिङ्तेवर महाराष्राची भिस्त आदे आणि 
यासाटीं सुश्षिक्षित अमिरुचीचा जनतेंत प्रसार होणें अवश्य आहे. 

मराटी कविते दरबारचा आश्रय नाहीं आणि त्यामूढे दरबारी 
आश्रयाचे दुगुणहि तिखा खगे नाददीत, राजाच्या खोव्या प्रकषस्ती 
मराखीति ना्टीत, जनब्हा दरबारचा आश्रय मराटी कर्वीना मिगालातेष््ा 
त्याची नीति बिघद्धन तेदेखीर खोट छिदहिण्यासर कसे प्रवृत्त स्लाठे याला 

उदाहरण बद्हाडच्या देवनाथ कवीच॑ आदे हा रिंद खरकारचे वुकंडे खात 
होता आणि नानाफडणिस्राला शिष्या देणारा एक पोवाडा त्या हिंदीत 
केखा अदि. 

दि्यानें विश्वासघातार्नँ नानाखा तुरगात टाक, त्याबदर त्यानें 
नानाखाच दोष दिखा अहि. या प्रकारचं तुरक उदाहरण सोद्भन दिल 
तर मराठी कवि सामान्यतः स्वतभ्रच असत असं दिसून येते. मराठी 
भाषला राजाश्रय नाही ही स्थिति भवभूतीच्या कालापासून आहे असँ 
वाटत. ज्ञानेश्वरानतर ्िदु राज्य गेटे त्या वेटेख मराटी कवितेस मुखरमान 
राजांकट्कन आश्रय भिढाला नारी यांत नवर नाही. मराठी राज्यात 
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कर्वीच्या उपेक्षेची स्थिति फारशी पाटली नर्हती. याविषयीं प्रासद 
सोगरे कवीन विष्णुशाखरी चिपद्ूणकर याच्यावर छिहिखेस्या त्रिलापिकेमध्ये 
खं शोकचतुष्टय धातक आहे त्यातीर म्हण्णेँ जरी अक्षरशः खर न्वी 
सरी तत्वतः खर भह, त श@ोकचतुष्टय येगेप्रमाणें : 

नाटी राजाभयाचा अनुभव अचुनी लेश ज्या दुभगेखा 
जीचा धिकार बुध्या रसिक जन गणी आजपयेत केला 
भणे जी पडितास्या बहूत दिवक्ष जी नीच सर्गची राही 
शास्रं देवँ दिखा न क्षणहि पद जिङा छगषन्या ब्राह्मणाहीं 

जीखा पाहुनिया निराभित अशी आश्रासिली वामनं 
मोरोपतचि जीकडे वदखवुनी षे पडिताचीं मने 

तात्यानीं वरिता परत्र दिधरे त्वत्तातहस्तीं जिला 

होता वाटत जीसर तातस्मची तो कृष्णशास्री भटा 

जीखा श्रगारवीराद्यलिर्नवरसा साद सेववोनी 
होता कालानुसार तस्र मग अल्कारनी प्रथरत्नीं 
जीला वूचि स्वहस्तं रसिकजन गणी योग्य अपावयाला 
जीच्या आम्ही वन्हाडी मुदित परिणया जाहृर्लो यावयाला 

कोणी वैधम्य आर्ट म्हणति जन तद्या जीस देक्यावसानीं 
विष्णो वुक्षी परी जी म्हणवुनि भगिनी आपणा धन्य मानी 
त्या ज्या धर्मस्वसेचे बहुत पूरविले राड देवोनि शिक्षा 
केसा तुन्चा अतादही विरह सहन करी ती महाराष्ट भाषा 

या ओव्छीतीर मुख्य चुकीच विधान आहि ते ष्ट कींश्रगारादि 
नवरसानीं भाषेला मटविण्याच श्रेय ज विष्णुशासत्यास् दि आहे तै 
चु कीच आदि. वस्वुत. हं श्रेय त्याच्याकडे नसून वामनादि कर्वीकडे आहे. 

मराठी वाञ््रय प्रारभाषासून खोकाश्रयी होते. त्यास राजदरबारचा 
फारखा स्पशे ज्ञाला नाही आणि त्याचे परिणाम वाडूमयाच्या स्वशूपावर् 
दिसून येत आदित. ज्ञानेश्वर देवगिरी राजघानीपासून फार दूर होता, 
ज्ञानेश्वराची ख्याति देर्बागसीला पोचून स्याचा कदाचित् सत्कार ्षाङा 



२}; खा. केतकर : धंयक्ति ओणि धिचार 
[वि कि ^) ~~ ~+ ^~ ~ ~^ +~ ति नि ती नि (आ नी 

अस्ता पण तसा कान्छ्व आला नाही. ज्ञानेश्वरीनतर देवगिरीच राज्यच 
ख्यास गेटे. ज्ञानेश्वराविधर्यीं आदर बोपदेवानँ आपल्या डुद्धिपन्ात ग्यक्त 

केलाच अदि (भिगारकरकृत ज्ञानेश्वर काल पहा ) आणि बोषदेषदहातर 
देवगिरीच्या द्रबारात वजनदार मनुष्य होता, वं देवगिरीर्च राज्यहि रिक 
असतें तर ज्ञानेश्वराच्या प्र॑थाचा आद्र होऊन पुढे मराठी भार्बत ्चालेस्या 
ग्रथास महत्व प्राप्त न्चाटे असते. देवगिरीच्या दरबारात ग्रथाची चा 

अगर्दीच ननग्दती असे नाही. च्व॑मैवितामणि या प्रथाचा विद्वान् कती 
हेमाद्रि शा तर ते प्रधानच होता. आणि बोपदेव हा देखीक प्रथकार होता. 

अशा सुरिश्षित राज्यात मरा्टी प्र॑ंथाची प्रतिष्ठा वाटलीच असती. तथापि 

ज्ञानेश्वरास्रारख्या मनुष्याका राजदरवारीं न्लाटेद्या मानामुर्टं प्रथरचनेकडे 
प्रहरति क्नाटी असती असें नार्हः मर।टी राज्य जरी गेटे तरी ज्ञानेश्वरीमुर्ठे 

मराठी ग्रथरचनेचा संप्रदाय स्थापनस्ाला दहं खचित त्याच्या ग्रथास राजे 
रोकार्नीं पुदं आण नसून लोकार्नीच पूर्दं आण व राज्य जरी नष्ट श्ारल 
तरी ज्ञानेश्वरी टिकठी एवर्देच नन्हे तर लोकात्ैल मान्यतेने आणि यात उत्पत 
क्माटेस्या भागवत सप्रदायामुढें प्रथ जिवत राहण्याची परपरा कायम ज्ञाटी. 

महाराष्टीय वाञ््याला राजाचा आश्रय असे याला कोणी हालाच्या 
सप्तशतीचै उदाहरण देतील. पण त्यावरून करवीस राजाश्रय होता असं 
सिद्ध दोणार नाही. कारण हालाची सप्तशती हा सग्रह आहे. त्या खावण्या 

लिदिणारे कवी निरनिराल्या काटी होऊन गे, सम्रह राजानं करविला 
असेट पण त्य(वरूनम कवीस राजाश्रय होता हं सिद्ध होणार नादी. 

दातवाह्न राजे हे जरी ब्राह्मण होते तरी पृददं त्याचे लम्व्यवहार इतर 
लोकारीं होऊन व्याच्यामर््ये उच स॑स्काराचा रोपदहि न्चाखा असेल. महा 

राष्रातील राजेखोकाची सस्कृति उच दजोची कोरटेच दिसत नादी 
ज्याप्रमाणें तमाश्चासर उत्तेजन देणारा एखादा राजा महाराष्रात आज- 

कालच्या दिवसातहि दिसतो त्याप्रमाणेंच त्यविदेस छावण्याचा लोकी एखादा,. 
छातवा््न असला ग्हणजे राजे खोकाची कवितेबदर अमिरूचे दिसून 

आदी असं नाही. तथापि ज्यान ज के स्याबदर प्याला श्रेय दिं पाहिजे. 
म्हणून वाञख्याविषयीं उदासीन राजवग।त हाल हा एकं अपवाद होतो 
असं ग्ट पाहिजे. 
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मराठी राञ्यामध्ये श्िवाजीच्या कालत वाड्ऋ्रयाखा उत्तेजन मिखालं 
संभाजीनें देखील वाडयास उत्तेजन दिटं होते. तथापि एकदर बाञ्यासः 
उक्तेजन देण्यात मराटी राज्यात अददिासन्यिच अदि. शिवाजी ब्र संभाजी 
यार्नीदेखीर मराठी कान्यास उत्तेजन दिस्याचा पुरावा फारसा नाही, 
मरारी राज्य गेट आणि सुधारचेले इग्रज सरकार आले. त्था सरकारने 
मराटी भाषेच्या उत्तेजनास अनुकूल अशी स्थित्तिन ठेवता मराटी भाषेख 

मारक अशीच परिस्थिति ठेवटी आहे. 

एवच मराठी वादडमय दह जवद्जवट पृणेपणं टोकाश्रयी आहे 
त्यमु ह्या वाड्मयास राजाश्रयी वाडमयाचे घाणेरडे गुण सगल नाहीत. 
ज्या अर्थी ह वाड्मय उत्तरोत्तर लोकाश्चयीच होत जाणार त्या अर्थं 
वाड्मयाचे वाचक आणि उत्पादक याच्यामभ्य असणारे जे परीक्षक 
त्याच्यावर जबाबदारी अधिक वाटली आहे आणि यामुढं त्याच्या 

प्रयतनाची छाननी कर्णि या काठकात विरोष आवश्यक अ1ह्. टी काकारात 

परामाणिकपणा आणि अभिक्ञता ही देखील वाढत गेरी पादज, 

लोकाच जे मत असत तन मत टीकाकाराच्या टेखात अशतः व्यक्त 

होत, मात्र टीका प्रामाणिक असली पाहिजे. टीकाकाराचा हेतु प्रथाविषयीं 

आपं खरं मत व्यक्त करण्याचा मात्र असला पाहिजे. तो विद्वान् आणे 
अभिज्ञ नसलखा तरी प्रामाणिक पादिजे. जो विद्धान् नाह्। पण प्रामाणिकं 

आहे त्याच्या टीकेचाहि उपयोग आहे. तशी टीका जनतेच्या मताचीं 

निदशेक होते, पण टीकाकाराचा दहेतु जब्हा प्रामाणिक मत ग्यक्त 
करण्याव्यतिरि क्त असतो तेव्हा मान्न ते यकाकाराचं मत जनतेच्या मता 
निदशक नसस्यामुर्धे निरुपयोगी होत. अप्रामाणिक टीका अनेक रीर्तीनीं 
दृष्टीस पडू लागते, टीकाकार कधीं क्षी हातार्शीं आलेल्या प्रथाची थ्या 
करून वाचकाच मनोरजन कसं कर्वे या दृष्टीने छिहू कागतो. अक्षस्या 
टीकेब्रदर कानरधाडणी बारवार ब्चाटी पाहिजे, वत्या प्रकारच्या रीकेख 
महच्व न देण्याचे खोकास शिकविरे पाहिजे, लोकास असस्या टीकाकारा. 
संधान जागरूक केटँ म्हणजे पुरे आहे. म्हणजे जनता केवठ उपहासात्मक 

किकडे लक्ष देणार् नाटी. जर विचारात घेतलेला रथ चागला असे 
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तर त्याच्या उपहासाच्या योगान टीकाकारा्च छधुत्व मात्र नजरेख येतेऽ 
आणि जर तो चागखा नसे तंर टीकाकाराच्या कोट्यामुढं गचाढठ ग्रथ 

मात्र रखोकणव्या नजरेख येतो, व उया प्रंथाकडे कोणी लक्षं दिर नसत त्या 
रथास एक तद्डेच चिरकाछत्व प्राप्त होते, अप्रामाणिक टीकेचा दुसरा 
एक प्रकार म्हटला म्हणजे ते प्रथ विशिष्ट कार्यासार्ख उ्या दृष्टीने लिदहिखा 
अवते ती दृष्टि टाकून व्याला भलतीच कसोटी खवर्णे. उदाहरणाय, 
कोणताहि चाग ग्रंथ घेतला तर तो ठान मुखाच्या हार्तीं पडला तर् 
काय परिणाम होतील यादृष्टीने त्यार्च परीक्षण करणे. उदाहरणार्थ, 
एखाद्या गृन्हेगारी कसी, होते व गरन्हेगार शोधून काठता कसा येनो 
यास्वधार्ने १०० गुन्ह्याच्या सशोधनाचा इतिषशास प्रसिद्ध केखा व एखाद्या 
काकार प्रथकाराच्या हेतुकडे न पहाता त्यावर टीका आरभटी तर 
ती रीका अयोग्य होय असो; ज्ञानेश्वरी, अग्रतानुभव इत्यादि ग्रथ 
बरारवार चच॑चे विषय ल्ञाले अदित आणि एकनाथापासुन आजपर्यत अनेक 
खोक त्याविषर्यीं मत व्यक्त करीत आहेत. एकनाथ, मुक्तेश्वर, वामन, 
दुकाराम, रामदास, ही स्वं मडब्ी समकाडीन व्यक्तीच्या व उत्तरकालीन 
पमाजाच्या चर्चैचा विषय श्ञालीच आहे. त्या चच लक्षात षेऊन त्यानीं 
काम्याभिक्ञता कशी दासविटी त्याची चचा पूर यलच. 

आज्य महाराष्रीय वाङ््य पूणपर्णे खोकाश्रयानंच वाढत आहे अर्स 
एहणण्यासर हरकत नाही तथापि चागर्टे वाडय पोस्तण्याइतकी जनता 
पुशिक्षित ज्ञाटी आहे असं नाहीं, व ठेखकाचा योगक्षेम जनतेवर चकेख 
अशी स्थिति आदी नाही. नाटके पूणपर्णे लोकाश्रयावरच वाढत भित. 
वागस्या नाटकां बहर ग्रथकाराना तीन हज।र रुपये भिठतात अता क. खरे, 
शाखी आणि रा खाडिककर याचा अनुभव अददे. तरी देखील ही प्रापि 
इतकी अस्प अहे कीं प्रथकाराचा योगक्षेम नाटके खिदहिण्यावर् अज्ञ॒न 
वार्णार नाही. कादब्य्यावर प्राप्ती फारशी शोत नाही आणि कोणाहि 

कार्दबरीकारास कादंबरीटेखनापासून १००० रुपयाची प्राति स्लाल्यार्च 
उदाहरण नाही. आजचा लखोकाश्रय आहे तो लेखकाचा ग्रथ जगापुदे 
भागण्यास त्यास समथ आहे व कार श्ना तर थोडासा मदतीच्या स्वरूपाचा 
गोनदरखादेखीर म्रथकाराष भिदेल. चागटी कादबरी तयार भ्ास्याख ती 
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निदान फुकट मागण्याख प्रकाश्चक धावतील असा काठ आला आहे. 
पचवीस वघापूरवीं तसाशि काठ नन्ता, चागल्या कादबरी प्रकाशन होरभं 
स्यावेकेसहि दुरापास्त ज्ञा होते, तथापि पचवीस वषौपू्वीं ठेखकास कादीच 
मिद्ठत नग्हतं असं नारदी. रा बालकृष्ण सतुराम गडकरी याच्या ““सुघारणेचा 

मध्यकार ?' या कादबरीस प्रकाराकाकट्ून अवघे १२५ स्पये मिन्ाले आणि 
46 वाईैकर मटजी 2 या कादबरीच्या रेखकास फक्त ५० रुपये मिराद्धे 
तितकेच रुपये ^“ सती राणक देवी 22 या कादंबरी भिन्टाले, पण जर 
गडकरी यास १२५ रुपये देऊन त्याची ““ युधारणेचा मध्यकाक > ही 
कादबरी प्रसिद्ध करण्यास कै, भित्र पृं आङे नसते, तर ती कादबरी बाहेर 
पडी असती कीं नाहीं याविषर्यी शकाच आहे, 

खोकाश्रयामुदं वाङ्य जगणार तर टीकाकार वगार्चै महत्व अद 
आणि टीकाकार वगो मष्टच्व आहे तर टीकाकारार्नी आपं काम 

ग्रामाणिकपणानें केठै पाहिजे व त्यानीं तसं के नाहीं तर ॒टीकाकाराचे 
कान उधडण्याची प्रन्रात्ते समाजात पाहिजे; या गोष्टी ज्याप्रमाणें सागितस्या 
त्याप्रमार्णेच ग्रथकारने रीकेकडे चाग लक्ष परव पाजि रंहि 
सागितङ पाहिजे, 

प्रत्येक कवीस किंवा कादब्रीकारास आपल्या प्रथावरील टीका कक्ष 
पूर्वक पाहिल्याच पाहिजेत. आणि ज्या टीका प्रामाणिकपणे केल्या असतात 
त्या रक्षात षेतस्या पाहिजेत, लोकमत।विषर्यीं उपेक्षा करून कोणर्चहि 
चालावया्चं नाहीं आणि या वाडमयाच्या लोकशार्ीत लोकमताकंडे 
तर विशेषच लक्ष दि पािजे, जेष्हा बाञय राजा किंवा आश्रयदाता 
श्रीमान् जमीनदार यास्या आश्रयनं निमांण होत असत तेष्हा तें बाड्प्रय 
आश्रयदात्याच्या अभिश्चीनें मयादित क्त असर्ते, आणि वाइमयाला 
जेव्हा राजे र्किवा मोठे जमीनदार याचा आश्रय नादीसा होतो तेन्हा वाड्य 
जनतेन्याच आश्यान सवर्धित शेत, आणि व्या स्थितीचे परिणाम 
वाङ्यावर स्चाल्यारिवाय रहात नाहीत, जं पुस्तकं मर्टीच खपणार् नाहीं 
त छापावयाख कोणीहि प्रकाशक धजावणार नाटी. जोँपयेत ठेखक केवट 
आपस्या वुष्टीसाटीं स्वतःचे पेते खच करून पुस्तके छापीत अहि आणि एक 
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पुस्तक खपे नाही तरी हरकत नाहीं अरस जोपयंत त्यास वाटत आहे तपयत 
तै लोकामिराच्च दुर्टक्षु श्षकेट. पण ती देखील फारशी दुरंष्षिता यावयाची 
नाहीं आपण केटेली कति लोकाना अगडावी ही टेखकाची इच्छा असतेच 

आमि ती इच्छा टेखावर् परिणाम षडविल्याशिवाय रहाणार नाही. तथापि 

याबरोचर हंहि सागितलं पाहिजे कीं पुष्कढ उच्च प्रतीच्या ठेखंकास आयपस्या 
रेखाची कमकालीनाकदडून चहा होणार नादी ह ठाऊक अस्तं तरी तो 
चिहितच असतो. आणि याच कारण आपण आजच्या जनतेची गरज भागधीत 

नस्ल तरी मविष्यकाटीन जनतेची गरज मागवीत आय ही स्याखा जाणीव 
असते, तथापि त्यास आपला क्रम चादर ठेवण्यास प्रचलित काटडात थोडा 
तरी अभिज्ञ वर्म॑ मेटावा कागतो, कै, राजवाडे व के. खरेशासख्री यानीं 
आपटा ग्रथप्रसिद्धीचा क्रम खोकाभिरचवि तयार क्षाटी नसताहि कायम 

ठेवला व तस करण्यात त्यानीं स्वाथत्याग पुष्कठ केला ही गोष्ट 
निर्विवाद् आहे, पण त्याच्या परिश्रमाची जाणीव असकरेटा व त्याच्या 
कृतीची अभिरचि अटेला वर्ग महाराष्ट्रात थोडा तरी होताच, तसा वर्म 
मुच नस्ता तर त्याच्याकडून ज्ञाी तेवदी देखील कृति ज्ञाटी नसती. 



१० 

अप्पासाहेव उग्ग्याचं गरहचिच 

अप्पासाहेव डग्गे याचा आगुष्यक्रम शातेनरोत्रर कादं दिवस सुखान 
गेखा. त्थान वैयांचं कृत्य केटे व्याबद्ख त्याच्या मनांत कारी दिवस 
अभिमान वाटत होता, व काही दिवस काही छोकाकद्न त्याच्या धेर्याबह्रू 
प्रशताहि होत होती. पण ते प्ररोसेचे दिवस वर्ध दीड वर्षात अआटपले. 
अप्पासाहेवाना आपल्या मनोधेयांची स्तुति आवडत असे पण रूढीविरदड 
ख्य करण्यात आपण काही विशेष के नाही अर्स ते दाखबीत. आपण 

फसर्खछो अस जर कोणास वाटत असल तर त्यास तसे वाटण्या्च कारण नाही, 
असे ते बोखतः; एवदेव नब्है तर त्यानीं अशीच आपल्या मनाची समजूत 
करून घेतली होती, व॒ आपण मु्टीच फसलो नादी, आपल्याखा नायको 
सद्गुणी मिक्ाली आहे, तिच्या आगापीछाकडे पाहण्याचे आपणास काय 
कारण आहे असंच स्यानीं लद्यापूर्वी ज आपस्या भिच्रास सागितङे होतें तंच 
आपले कायम मत आहे असं ते दाखकीत असत, आणि आपल्या कृतीचं ते 

४ विषादप्यम्रत ग्राह्य । अमेध्यादपि काचन ॥ 
नीचादप्युत्तमा विद्या । ख्रीरत्न दुष्कुलादपि । "` 

अस मनां समथन करीत असत, आणि वरीरकु श्रोकाची 
सथा आपस्या मनास देऊन दही वर्ति नेहमी असावी असा व्यार्नी 
्रयत्नहि केखा होता, पण त्या व्रत्तीर्चे पाख्न सोप नन्दते. आपल्या 
नायकोस जरी ते सद् गुणी समजत असत, तरी ते आपल्या सासूस सद्गुणी 
समजत नन्दते. एवर्दैच नक्हे तर आपल्या बायकोने तिच्या आईकडे जाऊ 
नये अरस त्यास वटि. आपल्या सासूचे नैतिक विचार जरा अधटपघट 
असतील ही केस्पना त्याच्या मनातून पुरी कधीच गेरी नाही, मुक्गी 

आणि आङ जरी एकाच गावात होत्या तरी पिके कांहीं दिविस खेरीज 
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करून त्याच एकमे्कीकडे जार्णे नसे. आपण आपस्या आहकंडे जवे या 
गोष्टीस नवन्यानै आक्षेप ध्यावा ह कां्ीं दिवस शांतागारईैना योग्य वाटत 

असे. कारण आपला आद्या आयुष्यार्शीं काद्य संबंध नाष्टीं अस शांता- 
नारसदहि दाखवार्वेस बटे; पण ती वृत्तीदेखीर फार दिवस राहिली नाही, 
दांताबाईैस पुँ असँ वाटर लागे की, आपण जापस्या आंस भेटावयास 
जां नये असा निनैध नवन्याने घारुण्याचे कारण नवन्याचा आपस्यावरच 

अविश्वास आहे हेच होय. शांताबादंना जरी या प्रकारची कल्पना उत्पन्न 
द्याटी तरी त्यांनीं ती बोदन दाखविी नारदी. आपणां दोघांम्यै प्रेम 

असतां आला मेण्यास जाण्यासार्दी आपण भांडण कशासार्टा उकरून 

काटा असें तिला वाटत असे, आई कधीं मेटावयाखा आटीच तर मेटार्वे+ 
पण आपण मेटावयास जाऊ नये, असा तिचा कांहीं दिवस क्रम होता; 
आणे पुरे आई आपणांस भेटावयास येऊं नये असं नवव्याचं मत 
आश्टाहि तिखा सांगार्वै कागटै. आणि त्यानंतर मायलेकीं दठणवर्णं 
तुटले तै जवव्जवठ आच्या मूत्यूपयंत तुट्टं होते. 

अष्पासाहेन आपल्या कुट्ाच्या भवितन्यारसंनैघान मोठे आश्षावादी 
होति. आपण ब्राह्मण आदो आणि आपे वंशज पृन्हा ब्राह्यणांत समाविष्ट 

होतील अशीच त्यांची अपेक्षा होती. आपण जातीबाहिर ल्म केठे म्हणून 

आपी रषह्ाणी कमी दजची करून ध्यावयाची नाह, व याचप्रमार्णे ब्राह्मण 
जातीची जी संस्कृति तयार न्यारी आष ती गमवावयाची नादी, ही दृष्टि 

अप्पासाहेबांच्या मनांत एकसारखी वागत असे; आणि वायकोनें व मुनीं 

आपल्या सासूकडे जाऊँ नये अस ठरविण्यांतदेखील तोच दैत होता, जरी 
मंजक्ठाजारईनीं ब्राह्मणी तद्देव आचार व भाषा दीं चागर्च उची 

होती तरी निकट सह वासान्तीं कनिष्ठ राष्णीच्या अनेक गोष्टी त्यांच्या राहून 

गेल्या आहेत असें अप्पासषिवांना दिसून आ होते. त्या पाहून त्यांचे 

अनुकरण आपस्या धरांत होईल अदी भप्पासाषेनांना भीति वाटत होती, 

अप्पासाहेनांच्या मनांत आपस्या ल्ग्मास्ब॑धाे कांहीं विन्चेष कल्पना होत्या. 
आपण जँ कुलीन वधूं लग्र कटं तं ज्या अर्थौ कुलद्दीनांस उच स्थिति 
देण्यासा्व केटे त्या अर्था आपस्या बायकोनँ आपङे पूवैसंस्कार, पूर्वसंचित, 
भागि पूवंसेन॑धं अजिकत पुसद्रून टाकून नवीन क्षेत्रात नवीन मावनांनी 
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वावररँ पाहिजे असँ त्यास वाटे, आणि यामुर्ढे त्यानीं ब्राह्मण जातीची जी 
मंडब्टी धार्मिक बाबर्तीत उदार मनाची अहि त्या लोकार्शी सबध ठेवला, 
पण या तद्डेने राष्णेदेखीर सोप नब्हतै. प्रा्थनासमाजाच्या इमारतीत इतर 
स्रियात बसण्यात कादं अडचण उपास्थत माटी नाटी. पण समाजातीख 

घरगुती समध अनेक कटोर स्त्यै नजरेस आर्णात, अप्पासादहेनाकंडे अनेकः 
पुरुष मंडी येत जात, ते तेथे चदा वभैरे घेत, आणि स्या पुरुषाच्या वायक 
मान्न शाताबाइंकडे येत नसत, त॒म्दी आमच्याकडे अगोदर या, नतर आम्ही 
तुमच्याकडे येऊ असे इतर लिया म्हणत, व शाताबादना दुसव्या घरच्या 
सियाकड्ून बोलावणँ येई. पण त्या वेेस पुष्कठदा असँ दिसून येई कीं, 
धरमालूकीण त्या वेस वियानाच्या भीतीने ठंगड नेसण्याणेवजीं पातढ नेसली 
आदे, राताबारईना च्चा कप जरी धरमाल्कीण स्वत. देई, तरी 
शाताबाइचा स्पशं स्या कपाला श्मास्यानतर तो कप नेण्यार्चै काम मोल- 
करणीवर सौपविर्टँ जाई. या सर्वं गोष्टी शातानादच्या रक्षात आस्या्िवाय 
रहात नसत. अर्थात् या गोष्टी शातानारईैस नवीन फिंवा अपरिचित होत्या 
अशातलखा माग नारदी, ल्माच्या पूर्वी अनेकदा ब्राह्मण मेन्निर्णीकडे जाण्याचा 
प्रसग आला होता, ब ब्राह्मण मेजिर्णीच्या घरीं ब्राह्मणेतर मुर्खीस निरान्यां 
तद्देनेँ वागविण्यात येते हं तिला ठाऊक होते; तथापि ब्राह्मणाकडे जाण्याचा 
परसग थोडाच येद, पण लग्र ्ञास्यापासून ब्राह्मणाशीच ससर्गं॒ठेवण्याचा 
आग्रहाचा प्रयत्न ज्ञाला. जेन्हा नवरा आपठे पूर्वसस्कार पुसटून टाक 
पाहिजेत वगैरे बोटे, तेब्दा मार रातानाई बोल्त कीं पू्व॑सस्कार वु्दयी 
पुसटावयाचे हट्ट तरी जग तुम्हास पुसदटरू देणार नाही. सुधारणावादी 
घरातील सिया तिला कशा वागवितात यार्चै वर्णन ती करी, ते्ा अप्पा- 
साहेन म्हणत की, '“तुद्ध छद् ब्राह्मणार्ची ह्याठें आहे म्हणून इतर ब्राह्मणसिया 
एकदम बरोबरीच्या नात्यानँ कशा वागविर्तीर १ तुक्च ब्राह्मणेतराचरोबर लम 
द्या असतं तर त्यार्नीं वला अधिक उदारतेने वागविठे भस्त अर्स 
थोडच आहे { 

जर ब्राह्मण मंडी आपणास निरान््या त्नं वागवितात, तर 
त्याच्यात मिसद्टण्याचा आपण प्रयत्न तरी कशास करा, असँ शाताना 
नोठे; तेना अप्पासखहिब म्हणत कीं, अग, अपण ब्राह्मणात मिसन््त राष्ट 
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हं केवठ आपल्या हितासार्टी करायया्चँ आदे अर्स नाहीं) हं ब्राह्मण जातीच्या 

हितासार्ड देखील करावयाचे महि. ब्राह्मण जातीस अधिक उदार बनवाक्यार्च 
अहि, त आपण जर त्याच्यापासून अषि रादिखों तर ती जातं तरी उदार 

करी वनेल ? एवच, नवरानायकोमध्ये दोन प्रकारची ष्टि होती. बायकोला 

तात्कालिक सख्य पाहिजे होते. त्यामूर्ढ तिहा अस वाटे कीं बराह्मण जातीं 

संत्रध नको आणि तिच्याकद्न तिरस्कारगभे ' ओ।दायौ नै बागविष्े 

जाने नको आणि ब्राह्मण जातीस्र उदार करण्याचे भिशनदेखीख नको. त्यापेक्षा 

जे लोक अपटा विटाठ भानीत नार्धीत अशात जाऊन राहिरेटे काय 

वाद्ैट, एवच, भिसव्छवे कोणात या प्रभावर अप्पासाहेन आणि शाताबाहं 

याचा नित्य मतभेद दो. 
अप्पासाहेनानीं जातीवाहेर ल्य केके म्हणून त्याचा जातीसवधानें 

अभिमान कमी न्लाला अस नादी जेन्हा राताब्ाई् ब्राह्मण खियास्रधानें 
किंवा त्याच्या वागणुकीसब्धान तक्रार करी, तेब्हा कर्धी कर्धी अप्पासाहि- 
बाना बायको “ मास्या › जातीविख्दध तक्रार करीत आहे अस वाटे. हलग्र 
करताना त्याना ' आपल्या › ब्राह्मण जातीस उदार करण्याचा हेतु होता. 
ते म्हणत की, “५ हिंदुस्थानचे सामाजिक भवितव्य ब्राह्मण जातीच्या सामा- 
जिकं नीतीवर ऊप पोँलिसीवर अवलटबून आहे, ब्राह्मण जातीतच जाति- 
भमेदाचे खरे विरोधी सापडतील. जेब्हा ब्राह्मण जातिमेदाच्या विद्ध असतो 

तेन्हा तो उच्च सामाजिक ध्येया प्रेरित अलेखा असतो, पण जेच्हा इतर 
जार्तीची मडव्टी क्रिवा बाह्मण म्हणविणाय्या पण कमी दजाच्या म्हणून 
समजस्या जाणान्या जातीची मडब्टी जातिभेदाविरुद्ध ओरडतात तेब्दा ती 

केवल मत्सरामुकेच ओरडत असतात.” स्याना असे वाटतष्टोते कीं 
८“ जातिभेद मोडला जाणार, तो त्राह्मणामार्फ॑तच मोडला जाणार, इतर 
जार्तीचची मडठी जातिभेदास व ब्राह्मणास रिव्या देती, पण त्याच्याकद्कन 
जातिभेद मोडला जाणार नाही. जातिभेद मोडावयासर एक जात दुसन्या 
जाती छ्य करण्यास उस्सुक असली पाहिजे. जिच्यासीं सवं जाती क्म 
खावृं ् च्छितीट, अश्च ब्राह्मणाखेरीज दुसरी कोणतीच जात नाही. आज 
इसर जातीं बाह्मणा्षीं खपे करण्यासार्टदी उस्युक नार्हतः; पण तसस्या कम्रात 
आज नि्मंयता नाहीं म्हणून ते उत्छुक नाहीत, दी निर्भयतता प्राप्त ष्टी 
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म्हणजे सवे जाती ब्राह्मणाशीं लर छावावयास उत्सुक होतील, आणि ब्राह्मण 
जात उदार आरी म्हणजे ती सर्वं राष्ट एकीकरण करील.” इत्यादि 
मतै त्याच्या मनातहोर्ती, व तीं मतं जेब्हा ते घरी बोदटून दाखवीत तन्हा 

रांताबादै अविश्वासदरौक हास्य करीत. 

अष्पासादेनाचे आपल्या कुटबाचे भवितव्य ठरविण्यासब्रधानँ निथित 
ध्येय होते, व त ब्राह्मण जातीत पुन्हा मिद्ण्याचं हरते. पण त्यासबधानें 
दराताबादैच्या मनात साशकता होती, ही एक गोष्ट त्याच्या आयुष्यक्रमात 

मधून मधुन अस्वस्थता उत्पन्न करीत होतीच. तथापि वुसन्या अनेक 
गो्टीपुढे नवराबायकोत दैत उत्पन्न दोण्याचा प्रसग येद, व परमेश्वरा, 
माद्या मित्रापासून माञ्ना बचाव कर, या म्हणीची अप्पासाहेवासहि प्रचीति 

येई. जेव्हा जेव्हा वर्तमानपत्रकार किवा सुधारणावादी मडकी अप्पासदिनाच्या 

ओदायौची तारीफ करीत, तेब्हा तो आपल्यावर फटकारा आहे असें 
राताबादईैस वाटे. अप्पासादेवाची तारीफ करणाय्याना आपण त्याच्या 
परत्नास याम्यै दुखवीत आहो दही कल्पनादेखीर नसावी. प्रसगीं 
शातानाइंना असे वटे कीं, ही आपल्या नवव्याची तारीफ ज्या दिवशी बंद 
होर्दर तो दिवस सोन्याचा होय, व्यानीं हं स्पष्ट बोदटून दाखिल नाही, पण 
आपल्या ओदायौची तारीफ आपल्या बायकोस स्वाभाविकपर्णे दु.ख देणारी 
आहे ही गोष्ट अप्पासाहेभाच्या ठक्षात आली, व व्यान त्या तहने एकदोन 
मित्रास बोदन दाखवृून ती तारीफदेखील बद् करविखी- आपण ही तारीफ 
चंद करविखी है जेब्हा शाताब्ाईना काही दिवसारनीं अप्पासाहिबानीं सागितक 
तेब्हा शाताबाइंस अधिक कृतक्षता वारटी, आणि आपल्या नवन्याविषयीं 
खरोखर आदर वाद्र् लागला. आपस्या भावना न वुखविण्याचे महत्त्व 
नवस्याखा स्वत च्या स्वुतीपेक्षा अधिक आहे ह तिका दिसून आठ. 

नवरा आणि बायको हीं दोषेज्णेच होती तोपयत स्याना आपल्या 
करण्याविषर्यीं फारशी फिकीरच वाटत नग्हती. पण ती वृत्ति त्याना मुरँ 
्मास्यानतर राहिली नादी. पुढे जेना त्याना मुकगी याही तन्हा आपण 
खंशाधित भवितम्यामध्यै ढकलावयास एक नवीन जीव निमौण केला अहि 

= € 
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अरस वाटले. आपली सर्वं कुकथा पुण्यात सर्वं लोकास ठाऊक आहे, तेषा 
आपण येर्थे राहर्णे योग्य नाहीं, असे विचार त्याच्या मनात येत पणते 
कर्तीत उतरे नाहीत. त्याना सत्यत्रत याला तेन्हा गाताबाईैना आनद 
्ाला, व्या म्हणाव्या, मुलगा पुं मोठा जाला म्हणजे तो पुरुष असस्यामुठे 
आपल्या अडचगणीर्णीं ज्ञगडावयास् समथ होट सर्वं लोकावेक्षा आपण 
काही निरादे आहोत दी कल्पना नुठेव मुटी शाटेत गेल्यानतर व्याना 

येर्ईट, कारण त्याना शहूरातटीं मुं आणि मुटी चिडवितीक असें त्याना 
वाट लागल. व्यासाटीं पुणे सोन दुसरीकडे रहावयास जावे असादि 
विचार त्याच्या मनात येत असे पण व्यानरोवर असँहि वाटे कीं, जिकडे 
जिकडे आपन जाऊ ।तिकडे तिकडे आपटी कुटकथा गेल्यारिवाय राहणार 

नादा. कारण आपटे ट्य वर्तमानपन्नात पूर्वीव गाजठै आदे आणि 
डा. चितोपतास ओखखणारी मडग्टी महारात चो्हौकंडे आहेत. असे उल्ट 
विचार येऊन म्रामत्यागाचा विचार अमखात आला नारदी. 

काही इरसार ब्र्योच्या खटपटीमुर्धे नवराबायर्कोत एकदा वितुष्ट 
येण्याचा प्रसग आला होता अप्पासाहेनार्नी जरी ग्न रजिस्टर केठै तरी 
त्याका धार्भिक स्वरूप देण्यासार्दीं प्राथनासमाजातदहि एक लग्नाचा विधि 
उरकून घेतला, त्यामुदटे ते स्वतः जरी ब्रह्मो मताचे नन्हते तरी ब्रह्मो 
म्हणविणारास व्याच्याकडे उतरण्याचा हकं उत्पन ज्ाखा. एकदा एक 
चगाली ब्रह्मो पाहूणे म्हणून उतरले होते. ते तिकडीर कायस्थासारख्या बिन 
जानव्याच्या जातीचे होते अप्पासाहेबानीं ब्राह्मणेतर स्रीशीं क्गन केलै, 
रजिस्टर रग्नाला खागणारे स्वत.च्या धममताविष्यीं विधान के, पण 
जानवें टाकठं नाही? या विस्षगत वागणुकीवदर व प्रामाणिकपणाच्या अभावा- 
बहर एक व्याख्यान त्या दादीदीकषितानें जेवतानाच हसत हसत दिले, ते्हा 
अप्पासाहेवानीं सरव सागितटं का, ^“ मी खरोखर ब्रह्मो नादी, धार्मिक 

विधि काही तरी असावा म्हणून मी प्राथना-समाजवास्याकडे गर्छ, आणि 
त्याच्या खगन कावणास्या उपाध्यायान ब्रह्मोचा विधि घेतला ” तेषा तुम््ी 
ब्राह्मसमाजसस्थेचा दुरुपयोग करीत आहात असं व्यानं अप्पासाहिवास 
सागितटे. अप्पासदहिनानीं उत्तरादाखल फक्त हास्य कट, अप्पासदिब कोटौत 
गेल्यानतर ¢“ जानवें टाकून देण्यासतरधानें ठुमचा इतका आग्रह का १? म्हणून 
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शाताबाईनीं बाबूमहाश्यास प्रश्च केला तेन्हा  जातिभेदाचा देष करणान्याः 
नाबूनीं आपले व्याख्यान पुन्हा सुरू के, ते म्दणाटे, “कीं हे ब्राह्मण लोक 
मोरे खच्च आहेत, ते आपली उच्चता कर्धीहि विस्रत नाहीत. ब्राह्मणार्ने 
जोपय॑त आपले ब्राह्मण्य टाकून दिले नाहीं तपयत ब्राह्मण विश्वसनीय नाही. 
तुम्ही आपले कायदेशीर ख्य श्चाटं आहे यावर विश्वसून राहू नका. तुमचा 
नवरा उद्या प्रायधित्त घेईट. मी पुन्या दिदु धर्मानुयायी इ्यार्लो अर्स 
डिङ्रिरेदान करील; ब्राह्मणाची मुलगी करीर, आणे लोकाच्या दृष्टरने व्यार्च 
ब्राहमण मुटीर्ी ्च्ेे ल्य खरं टरेक+- आणि तुमचे च्य दुय्यम 
प्रकारच- अगदीं “ सेकड क्रास › ठरेट तेब्हा तुम्ही आपल्या दहितासार्खीं 
त्याना जानवें यकून देण्यास सगा. 

बाबू महागयानीं शाताबादना तुमचा खरा दहितकतौ मी आहि अ 
दाखविण्याचा प्रयत्न केला, त्याचा थोडाब्हत परिणामहि आटा. शातावाद्नीं 
नवच्यास जानवें टाकून दर्वि याब्रदुक थोडा आग्रहदेखील केला, वर्ते 
नवव्यानँ एेकटं नादी म्हणून स्याच्या मनात नवन्याच्या हेतूविषयीं सशय- 
देखील उत्पतन द्याखा नवस्याच्या मनात ब्राह्मण जात सोडावयाची नन्हती 

तर आपला हक आग्रहा्ने ठेवून ब्राह्मण जातीसच अधिक परजन-सम्राहक 
करावयरार्च होत त्यामूर्दे त्याला तिचे म्हणणे एेकवेना. शातात्रादंस ब्राह्मण- 
जात परजातिसग्राहक बनेर किवा बनणार नादी याबद्रर फिकीरच नब्हती, 

उख्ट नवच्याचा ब्राह्यण जातीरशीं असटेखा सवध शिथिल इ्याटा तर बरा 
असे वटू लागले होते, रातावादचै मन अस्वस्थ ब्याटें होते, पण या बाबू 
मदाश्चया्च पुन्हा अप्पासाहेनाच्या घरात आगमन न न्ाल्यामुढे विषव्क्षाची 
जोपासना ब्नारी नादी शातावादच्या मनातील नवन्याच्या हेत् विषयी 
असला किंतु अजिबात नाहीसा मान्न याला नाही. 
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मंजुट्धचं भवितव्य विलोकन 

अप्पासाहेब व॒ जान्ता याच ल्य इ्याल्यरावर थोडक्याच वधौनीं 
डा. चितोपत परलोकवासी ब्याके, पण मजुव्ठाबाई पुरे बारा वर्बे जिवत होत्या. 

मयव्ठाबाईच्या ग्रत्यूपूर्वी त्या आजारी असताना अप्पासाहेनार्नी 
सान्ताजाईस त्याच्याकडे जाऊ दिठै होते व्या वेटेस रान्तानाद्च भाऊ- 

देखील तेथेच जमले होते. मजु ठाबाईं वारस्या, आणे मज्ञवावादपाशीं ज 
ॐ. चितोपताक्रद्भन दागद।गिने आले होते, ते स्वं मचव्टाचाईेच्या मत्युप्ा- 
प्रमाणें मोडले जाऊन त्याचे पैसे शान्तावाई आणि व्याचे भाऊ याच्यामर््ये 
सारख्या प्रमाणात वाव्ठे गेे तेब्दरा अप्पासाहेवाना मञन्ावबादचा राग 

आल्यारिवाय राहिला नाही. तारुण्यात जरी त्याची पैशासनंघानें बेफिकीर 
वरात्ति हाती तरीती ब्रत्ति त्याना मुर ज्याद्यावर राहिली नार, व्याना 
वकिर्टीत पैसा बेताचाच मिन्ठाखा आपर्छ मुर जगात एकटीं पडणार, 
त्याना खरे आप्त असे कोणीच असणार् नाहीत, त्याची ल्रँदेखीख 

होण्यास अडचण पडणार असे असता, व हँ मज्ञनाबाइना समजत असून हें 
मृ्युपन्र करण्याची दुब॑द्धि कोटून सुची { मच्युपत्र केठै नस्ते तर सवं 
स्टेट मुटीलाच आटी नसती काय, इत्यादि विचार त्याच्या मनात 
आद्याशिवाय राहिरे नाहीत. आपण सुिक्षित आदत, आप ल्म च्चे 
त्या वेठेस आपणास ब्राह्मणातस्या शकडो मुटी दुडश्यासदह सागून आस्या 
होत्या, असे असता या मुटीला खिस्ती व्हावे कगे असे भय आपल्या 
मनात उत्पन ्ाल्यामुे, आणि जातिभद मोडला गेा पाहिजे इत्यादि 
आपली मते असस्यामुढधे अन्य जार्तीतस्या आईइपासून ज्ञारेली व॒ त्यातहि 
आ्ईूच्या पापान डागल्केखी मुखगी आपण पत्कर्ली. पण त्या मुखीच्या 
आरन माक्ष्या या उपकाराचं स्मरण ठेव नादी असे त्याच्या मनात आर. 
शान्ताबाश्नादेखीक दु.ख मार नादी असँ नादी. आची आपण एकुल्ती 
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एक मुलगी, आणे मुलीखाच आवी सर्वं इस्टेट मिखते इत्यादि गोट तिन 
एेकस्या होत्या, ब आदपासून आपणास सर्व पेसे मिन्तीठ असी तिची स्वाभा. 
विकपणें अपेक्षा होती शिवाय आद्पाशीं किती एेवज असेल यासबधाची तिची 
कस्पना अतिशयोक्तीची आली होती आदपाश्चीं पचर्बीस पासून पनास हजारा- 
पयत एेवज असेल अशी तिची कल्पना होती; पण तसा रेवज काही निधालाच 
नाही. दागिने विकठे त्याची तीन हजार रपय किंमत लाठी. त्यावैर्कीं एक 
हजार सुपये काय ते शान्ताबाईच्या बाटणीस आङे. आर्च रादर्ते घर श्हणजे 
* गवत्या गोमाजीचा वाडा ›› आच्या नावाने होणार होते, पण तं मरे- 
पयंत ्याटेच नाही. ॐ. चितोपतानीं प्रथम तै घर तिच्या नावावर 
करून देण्याचे खाबवीत नैके; आणि पुं मञ्काबादस अस वाहू छागे 
कीं त्याना तगादा लावला तर सर्वच कादं फिसकटेल. मचुव्ाबादंचे तारुण्य 
गेट होते, आणि तिच ड चितेोपतावरील वजनदेखील नादी ज्मा 
होते, आणि डा. चितोपत तिची कव करून क्रिवा तिच्या अपत्याविषर्यीं 
परेम बादगून ज काय द्यावया्च त देती) आपण निकड लावण्यात अथ 
नारदी, अशी तिची बृत्ति द्याटी होती स्यातव्या स्यात असंहि आरे की, 
मुरुगी आपणास विचारीत देखील नाही आणि मुलगेहि मोठे होऊन 
कमावते ्ाटे आहेत, तर जो जावद॑ आपल्याकंडे तिरस्काराने पाहतो, 
त्याच्यासा्टीं आपण ॐ. चितोपतास तगादा टछावण्यातं काय फायदा आहे 
असहि तिखा वाद् लग होत. स्याम॒ घर आपल्या मालकाचे ्हार्वे 
म्हणून ई चितोपतास तगादा कर्णे तिने सोडून दिलं होते. शिवाय 
अशीदहि गोष्ट ज्ञाढी. ई. चितोपताचीं ओरस मुखेच तिची वास्तपुस्त 
करीत असत कारण तसे करण्यात त्याना कमीपणा नन्हता. उलट बापाच्या 
उपपत्नीचीदेखील मुटे काठजी घेतात म्हणून त्याच्याकडे चागुल्पणाच 
येणार होता, पण याचा मजव्टाबादच्या मनावर असा परिणाम याला कीं, 
आपण चितोपतापासुन जास्त एेवज दान्ता व तिचे भाऊ यासां मागून 
ध्यावयाचा, पण आपरछा वास्तपुस्त चितोपताचीं रस मुटैच करीत 
आहेत, ~ तर त्यास ट॒बाडून आपला तिरस्कार करणाव्या जावयाची धन 
कशासार्टा करावयाची १ 

मजुव्ठानार्दनै आपल्या बरुखीसाटीं एक पन चिह्नि ठक हकर. ते पत्र 
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शान्ताबादैनीं फार जपून ठेवले होते, व ते त्या पुन्हा पुन्दा बाचीत. ते पत्र 
यर्णेप्रमा्णे होते 

गवत्या गोमाजीचा वाडा, शनवार पेठ 

८५ आरीर्वाद विशेष 

रान्ते, तुर्चै लग्र च्चास्यापास्न तद्या आणि माद्या स्थितीत अतर 
पडले आहे, आणि याची जाणीव तुला ञ्ञाटी आहे, आणि त्या जाणीवेमुढ 

तु मजपासून दूरदूरच असतेस. त एका सभ्य गरहस्थाची धर्मपत्नी आहेस, 
आणि मी एका गृहस्थाची बटकी आहे, असा तद्यामाञ््यात फरक आहे तू 

माद््याकड येण्यार्चे टाठतेस याचद्कमी तुला दोष देत नाही, व तुला कृतव्नहि 

म्हणत नाहीं कारणत ज करतेस तं वुद्या आणि मुलाच्या दहितासाखीच 

करतेस अशी मञ्जी खात्री आहे. आ्दैच अतःकरण मुलीकडेसच धावते, 
आणि मुलीने चा जरी अपमान केला, आणि आहा दु ख होद्ैट असे 
जरी केडै तरी तें मरगी आपल्या हितासाटी करते आहे द आईला समजते; 
आणि मुलीच्या हिताकडेसच आईचे लक्ष अस्ते, म्हणून आदईैस तिचा 
दोष दिसतच नादी. मजपार्शीतु जे वर्तन कैरठस ते मीच कदाचित् तुला 
तद्या हितासा्टीं उपदेंरि्टै असते तु सुखी अस म्हणजे लि. 

८ पण काही असो, मला तुदा अपत्याच भवितव्य अघ कारमय 
दिसत आहे. तुश्च ख्य एकरा सम्य गृहस्थावरोभर स्माठे आहे दी आनदाची 

गोष्ट माली नादी, असेच मान्या मनात वारवार येतं. चितापतानीं तुखा 
ब्राह्मणाला न देता वुस््यासारखाच पृरवतिहास ज्याचा आहे अरा तरुणाखा 
देटी असती तर त अधिक बरे ् याटे अस्ते, अंसषच मला वाटावयास लागरटै, 

तस "गे अस्ते तर वरं मास््यापासून दूरदूर पग्गारी नसतीस, आणि 
तुला माद्यापासून द्र ठेवावे असे तुद्या नवव्याखदिखीर वाठ नस्ते. 
तथापि हे मी स्वाथाच्या हेतुमुके बोकत नाही. वर्च ल्य उच्च दजाच्या 
जातीच्या मनुष्या्शीं करून मीं तुला आणे वुद्या मुलानाव्ठाना एकसारखं 
भीतींत आणि सरायित स्थितीत ठेवठे आहे जे भवितव्य ठरलेटैच आहे 

त्यापासून पून जाण्याचा आपण व्यथं प्रयत्न करीत आहौ असें मास्या 

मनाला वाटस्याशिवाय राहत नारदी. वद्य ्राद्यणाबरोभर ट्य करून दार्व, 



मेजुट्टेख भवितघ्य विलोकन ११९ 
[9 यो की ५ [क क क ता + => ~~ ~~ + +^ + - र~ १ वि व ^ ५ 

आणि ख्य षड्कन येण्याघार्टीं तुस््याशीं छ्य करण्यास तयार होणाच्या 
ब्राह्मणाच्या स्वाथत्यागाची तारीफ कराषी, या प्रकारचे ठग करून तुक्स्या 

नवव्याला आम्हीं फसविले असें मला वाटत आहे ज्या स्ियास लय्मविरहित 
सतति माटी आहे व्या सियानीं लय्याच्या सततीखीं लयव्यबहार न करण 
हेच राहाणपणार्चै आहे नायी तर पिव्यान् पिव्या पश्चात्तापास कारण होईल. 
जो प्रयत्न चागस्या घराण्यात किवा जार्तीत जन्म इ्लेल्यानरो्र ल्म 
खावण्यासाटीं होई, तो प्रयत्न क्म ्ारेद्या मनुष्यास त्याच्या जा्तीतुन 
ओद्रन अकरमाश्चाच्या जारतीतच वरेण्यास कारणीभूत होद॑ल, आणि त्यामुढे 
ख्य करणारे दोन्ही पक्ष दुखी होतील 

८ ज्या जार्तीत तुञ्चा नवरा जन्मास आला आहे स्या जार्तीत वुद्या 

किंवा तुया मुलवा्ाचा प्रवे कर्धीच होणार नादी. एवर्देच नव्हे तर 
देणवी, सोनार, प्रभु वगेरे जातीतदेखील प्रवेश होणार नाहीं तारण्यामुर्के 
उदार भावना ज्याच्या मनात चेकतात असाएखादा तरूण गाटून व्याच्यार्षीं 
वञ्च ख्य चितोपतानीं ज्याप्रमा लावून दिर तसेच तुसा नवन्यास आगि 
तुखा करावे रागे. जो तरुणपणीं ठका त्याने पुदे ठक बनावे अरस करार्व 
रागे; पण अशी ठकवाठकवी किती पिव्या चाल्वावयाची ? आण तिचे 
परिणाम तरी बरे होतील कायण मी म्हणते ते तुया नवस्याखा वाटतच 
असे. तथापि आपणच चूक केटी, बायकोक्रड कादं दोष नादं असँ म्हणून 
तुञ्ा नवरा वुश्यावर कदाचित् रागावणार नाही. पण नुङ््यावर रागावण्याचें 
आणि सतापण्याच तो जितकं नाकारील, तितका त्याचा मनस्ताप वाटतच 
जाईल, आगे तो मनात अधिक दुख पावेल 

“ काल्िदीखा एकं तुद्यासारख्याच जन्मास्या मनुष्याकदून मागणी 
आदी, आणि त्या मागणीबदर वुद्या नवस्याखा राग आला, आणिती 
मागणी तुया नवन्याने नाकारली ह एेकरून मला फार दुःख इ्ार्लै 

८ मला यसे वाटत कीं) तुमच्या कुटूबाचे ज भवितव्य ठरट अहितं 
ओव्टखण्याचें तुम्हीं गवन नाकारीत आदात, आणि जितकरे दिवस ते तुम्ही 
नाकाराल तितक्रे दिवस तुम्हास स्थेय उत्पन होणार नादी. ज्या समाजात 
यम्हयी शिर इच्छता तो समाज वुम्हास आपद्यात कर्धीच षेणार् नारदी, 
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आणि जो समाज वु्हास स्वीकारावयास तयार आहे, त्या समाजास वतम्ही 
स्वतःपेक्षा कमी समजून वगकीत आहात, आणि कारण काय-तर तुम्हा 

दोधार्य ल्य “ रजिस्टर "` याट आहे म्हणून. 
८ सत्यार्च महत्व पुष्कट्ट लोक गातात, पण तें महत्व मला सुर्नीच 

पटत नसे. मला असे वाटत असे कीं “सत्य? हा आदईैचा धर्म मूर्व्वीच 
नन्दे; आर्ईचा धर्म अपत्यप्रेम हा अदि. सत्य हा धर्म ज्या दुसन्या कोणाचा 
असेख तो असो, आचा धमं मुखा कल्याण दा आहे, आणि मुलीस 
काही व्यग असल्यास ते व्यग ठपवृून ठेवावे, आणि मुखी्च ल्य करून दयार 
हे आदच कर्तव्य होय. असे माञ्नच मत होते असे नाही, तर मास्या 
ओव्टखच्या इतर बायकातदहि तसेच मत प्रचलित होते, जर कोणा आदर्न 
मुटीच ल्य न्हावें म्हणून काही ल्याडी केटी तर लोक तिच वतन क्षम्य 
धरीत. मीं तुर ख्य करून दिके ते कार्दीएक ख्पवृून न ठेवता करून दिक, 
पण त्यात माह्चा मोटा सद्गुण दयाला नारदी. डां चितोपत प्रसिद्ध स्थ 
असस्यामु्े वञ्ली कुढक्था गावभर नच्हे - महाराष्रभर - ज्ञाटी होती. जर 
तुद्यी अशी प्रसिद्धि क्ाठी नसती तरतु ब्राह्मणाची मुलगी अस्तं मोघम 
सागून व्च ल्य ठकवून कोणा तरी ब्राह्मणावरोबर कावून देण्यास मी कमी 
केठं नसते. तथापि आता मला असे वाद् छागले आहे की, प्रामाणिकपणाचाच 
पथ चागखा. तुखा एवटं सागून ठेवते कीं, त आपल्या मुटीचै ल्य ब्हार्वे 
यासाठी आपस्या जन्माची कथा कर्थीहि चोरून ठेवू नकोस, कुखवृत्तान्त 
चोरण्यानि तुद्य मे किवा वशज ब्राद्यण जातीति कर्धीच जावयाचीं नाहीत, 
विदूर, अक्ररमासे आणि कट् मराठे या तीन जाती ददार अदित. त्या 
जाती तुदा मुखाचा स्वीकार करती, तद्या मुराना व्याच्यातच प्रवेश 
करण्यास उत्तेजन दे, 

“* तुला जी मुख्य गोष्ट मखा सागावयाची आहे ती एवदीच आहै. 
हे आरीवीद. 

तुन्ी आई, 
मजुव्टा 

कालिदीच्या सुपथत्यागामुठ या प्रास फारच महत्व आ, हं 
सागावयास नकोच. 
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आता पुर्दे जी चच्छवट्ठ करावयाची ती करताना मदात्मा गार्धीच्या 
पूर्वीञ्या चव्छवकीचे गुणदोष पाहून पुटील पार टाक पाषिजे. त्याच्या 
नचक्छवर््ठीत काही महच्वाचीं सुदर त्व होतीं तर काही चुकीचा कायक्रम 
होता. महात्मा गार्घीनीं हं ओढठखर कीं आपणास जो कार्यक्रम पाहिजे 
तो अक्षा असावारकीं, दुर्ब॑ मनुष्यासहि स्या काथक्रमाश्ीं सहकारिता 
करता येईल. यासार्ठीं व्यानं अहकारिता अथवा नोन को-्मपरेशनर्चे 
सर्वजनव्यापी तच्च पुर्दे आणर्दे. महात्मा गा्धीनीं दुसद एक महस्वाची 
गोष्टकेटीती दी रकी, आपणास चव्टवनब्ड करावयाची ती त्रिरिश जाती- 
विर्द्ध नसून अनियत्नित राज्यपद्धतीविरुद्ध करावयाची आहे या मवाटाच्या 
व लो. टिककाच्या जुन्या तच्वाचा महात्मा्जीनीं निभल चित्तानै व॒ जोरार्न 
पुरस्कार केला 

चच्छवक्छ करण्यासबधार्ने अगखी एक तच्च महात्मा गार्धीर्नीं ओढ- 
खले कीं स्वराज्य प्रात करून घेणे ही आध्यात्मिक चठवव्छ आदे, म्हणजे 
मनुष्याच्या मनाचा विकास असा न्चाखा पाहिजेर्की, देशातील खोकाची 
अंतःकरर्णे स्वराज्यास खायक अदी बनीं पाहिजेत. त्याच्या मनात असलें 
कार्पण्य नष्ट ञ्चे पादिजे, स्वराज्यारा लायक अशीं अतःकरणे बनािणे 
हंच अधिक महच्वाचं आहे हं व्यानं ओटखट स्वराज्य इम्रजार्नीं यावया 
व॒ आपण दान म्हणून व्यावयाच असा प्रकार मुबव्डीच नसून व्यक्तीचै 
अतःकरण, स्वातत्य व सनता यानीं, आत्मविश्वासाने आणि एकमेकावरील 
विश्वाक्ठानें प्ररित होगे, आपडे व इतराचे दक ओक्ख्णे, आपल्या हष्ाच्या 
सरक्षणासार्टां जाणत असणं याचाच स्वराज्य हा स्वाभाविक परिणाम 
आहे मुसल्मानाच्या हितक्षचधाकरिता ददु बद्धपरिकर च्व इतकं समा- 
जातील निरनिरान्न्या गौत प्रेम उत्पन शला पादिजि म्हणजे आत्मविश्वास, 
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स्वत्वस्थापन व बधुप्रेम याची जोपाखना करून आध्यात्मिक उनतीप्रत पोंचभे 
हं आपटे प्रधान आचारतत्व आहे आणि या दगुणाचा विकास करता 
करता स्वराच्यप्राति ही स्वाभाविकपणें घडवून आणावयाची अहे. 

म. गार्घाचं याहूनहि मो तत्व भ्हृटर्टे म्हूणज या सव सुधारणा 

अनत्याचारीपणने आणि असहकारितेर्च शाखन वापरून घडवून आणावयाच्या 
आहेत. हँ तच्च खरोखर अव्यत सुदर् तच्च होय. या तचाच्या योगार्नँ 
जगाच्या भावी (जनीतीमध्य मोटी क्राति घड्ून येणार आहे. आणि 
ज्यामुर्ढे सर्वं जगातील राजनीतिवेच्यार्चं हिंदु स्थानाकडे आणि महात्मार्जीच्या 
कार्यक्रभाकडे लक्ष लाव त हैच त्व होय हं तच्च पद्धतशीरपणें अमलात 
आणर्णे ही गोष्ट कशी करता येईल, या गोष्ठीकडे सवं जगाचे डोडे कागले 
होते. पण हँ सुदर विचारतच्व माडणीच्या पलीकडे गे नाहीं) म्हणून सवं 
जगाची निराशादहि होण्याचा सभव आहे. आणि यासाटीं म गार्धीच्या 
अनुयायातील व्यवहारवेच्यानीं अनत्याचारी असदहकारितेची राघ्रीय ग्रोजना 

करण्याकडे लक्ष दिठ पाहिजे महात्मा गाघीना त्या तच्वाची माडणी 
चरोबर करता आरी नाही. ती करता येती तर तुर्यं चरखा फिरवीत रहा 
नार्हीतर अध्याचारी बहाल अशा तश्चा उपदेश करून ते मोकडे ज्ञाले 
नसते. म्हणून त्याची कार्यदिशा त्यागावी कवा त्याचे निराशेचे उद्गार 
ब्रह्मवाक्य घेऊन चालावे हंहि सुशिक्षित समाजास योग्य नाही, एलादा 
रोधक आपस्या शोधाची माडणी विरिष्ट म्यादेपग्रेत करतो. पण त्या 
रोधाचा अतिम विकास इतराकटून ब्हावयाचा असतो. स्याप्रमार्णेच 
राजकारणातदि आहे विमानशास्राचा उत्पादक राईट हा विमाना पनास 
~ डपेक्षा उच जाणे शक्य किंवा योग्य नाहीं असे म्हणत असे; पण हजारों 
याड म्हणजे कित्येक मेख विमाने स्याच्या अनुयाया्नीच नेखीं नाहीत कायण 
महात्मा गार्घीना अनत्याचारी असहकारितेची व्याति रष्टमर करण्याची 

कला प्राप्त ज्चाटीं नारी म्हणून यापु इतरास प्राप्त होणार नादी ह म्दण्णेहि 
अप्रयोजकं होहेल व यासाटीं गाधीर्जीनीं एकदा उपदेरिलेल्या व॒ नतर 
टाकून दिल्या उपायाचा शातपणानें व शागरीय दृष्टीने विचार केस्यारिवाय 
त्याग करणे ह तर अव्यत दोषाहं होईल. महात्मा गार्धीनीं ओन््खकै त दहं 
व+ शासन, उत्पादन यासारख्या क्रिया अन्योन्याश्रयी आहेत, ज्या घटकानीं 
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विशिष्ट क्रिया होति, व्यापैकीं एकार्नै म्हणजे कमाजास्या एका अवयवार्नं 

असदहकारिता केटी म्हणजे सर्वच कायं स्तन्ध होते आणि उगाच मारामारी 
करून रक्तपात करण्यापेक्षा विशिष्ट रप्रातील एका अवयवारनँ कमत्याम 
केला तर सर्वं राष्रूव व्यावरील सरकार हं वटणीस आणता येते. महात्माजी्चें 
तरव स्पष्ट करण्यासाख स्या तच्वाच्या उपयोगाचं एक सोपेसं सामाजिक 
उदाहरण घेऊ. उच्च जाती आपला विराट मानतात म्हणून अस्पृश्य 
जातीनीं वरच्या जातींचीं डोकीं फोडण्यापेक्ना असह कारिते्च तच्च वापर 

तर यशस्वी होणार नाटी काय ? समजा पुणँ शहरातील भग्यानीं सप केखा 
आणि अस्पृह्य वर्गा काही हृक्छं मागितदले तरते देणे खोक्रासर भाग पडेल 
कीं नादी? एव्देच नन्हे तर म्युनिसिपाकिर्टाच्या सभासदानीं आम्हीं जाणून 
दिलेढँ पाणी प्याय पाहिजे नाहीं तर कामाला येत नादी असं सागितलं 

तर अव्यत महत्वाची सामाजिक सुधारणा व्याना अनव्याचारीपणाने करता 

येणार् नादी काय १ अनत्याचारी अखटकारितेच्या या महात्मारजीच्या तत््राचा 
विजय सष जगभर अधिक अधिक होत जाणार आहे. मगतो महात्माजी- 
कट्न होवो किंवा दुसव्या कोणाकट्भन तरी होवो, 

महात्माजीच्या कार्येपद्धतीतील मुख्य दोष म्हटला म्हणजे ल्यार्नीं 
आपला कार्यक्रम अनेक आगतुक गोष्टीनीं बद्ध करून अवजड व अग्यवहारयं 
केला. शिक्षणसस्थाचा व्याग, कौन्सिलचा व्याग व कोरटाना बहिष्कार या 
गोष्ठीनीं व्यानीं शत्रू बाढविले. स्यार्च मुख्य कायै जं नोकरशादहदीटा आबा 
घालर्णे+ ते बाला राहून खासगी विद्यालय चारविणें इत्यादि अनेक 
खच।च्या गोष्ठी आपल्या कार्यक्रमात स्यानीं वेतस्या कोटला शत्रु कर्णे 
कायदे-कौन्सिलात जाऊन काम करणान्यास जत्र कर्णे इत्यादि 
अनावश्यक गोष्टी व्यानीं केस्या. रात्र् निराढ्ठा काटणै आणे सवे शक्ति 
एकवटून त्यारा तती देणे ल्या क्रिया न करता त्यानीं शन्न वाढविठे आणि 
आपै बट मात्र अनेक कायात विभागे उदाहरणार्थं चरखा व्या. 
चरख्याची चब्छवव्छ पूणप्णै अनावश्यक होती. सवं जगातील अनेक 
व्यवसाय करणारे लोक मूख अदत मी जादुगारा्ने जे हइत्यार काढले 
आहे त्याचा उपयोग करीत रहा अशा तद्दे सागर्णे आमि चरख्याचा 
व स्वराज्याचा सत्रध कर्धीच स्पष्टपणे व्यक्त न करता केव अधिकारयुक्त 
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वाणीर्न त्याचा अवलंब करा म्हणजे तुम्हास स्वग दिसेक अस म्हण्णे ह 
ओद्धत्य होय आणि हे सुशिक्षिताच्या बुद्धीस केटेले पादज्राणाचे प्रहार होत. 

जो पुढारी आपल्या कृत्याचा कायकारणसत्रध लोकास पटवून देतं 

नादी तो सवं खोकास मखं समजत असला पाहिजे. व आपण जसागूर्ते 
लोकानीं मुकाय्यार्न एक्ट पादज इतक्या अहकाराचा असला पाहिजे. 

शिवाय जर् नोकरशाष्टीविरुद्ध चब्डवन्ठ करावयाची आहे तर भगिरणीवाले 

आणि आयातनिर्यात करणारे व्यापारी याच्या कायौत ए्िर्थक व्यत्यय 
का आणि स्याचा तरी भिरोध आणखी का सपादा ? एकनिष्टपभे काम 
करण्यास ग्यूररोक्रस्तीस लगाम रवण्याची चठ्वन्ड पु नादं काय? 
क।यदेभगाच्या चन्छवद्धीपर्यत म्हणजे कर् भरू न देणाच्या चन्छवन्डीपयंत 
राष्टरास नेण्यास जो परिश्रम खागतो तितका करून त्यापेक्षा अधिक परिश्रम 

रकरण्याची ताकद महात्माजीनी कर्धी दाखविटीं आहे काय मध्यै तर 
त्यानी चदह्।विरुद्ध चन्डवन्ड सुरू केर्ट। तो  अग्यापारेषु व्यापार् ` नन्ता 
काय ? आमच्या मते या सवं गोर्टीत महात्मा गाधीनीं पशाचा व ्याद्रूनदि 
अधिक किंमत असलेल्या तरुणाच्या उत्साहाच अपव्यय केटा आमे 

त्याचे या ट्टानें ्नाटेड अकाय त्याच्या कायाच्या श्रयाचा बराचस्ता भाग 
कमी कर्त. 

महात्माजीच एक तच्च पूर्णपणे लक्षात येण्याजोगे आहे वतं कीं 
कायदेभग किंवा करन देण्याची चव्ठवन्ठ; दी एकसारखी डोव््यासमोर 
ठेविल्याश्िवाय लोकाच्या हातून दं कार्यं बहावयाचं नारदी किवा सरकार- 
खाहि त्याचा वचक वाटावयाचा नाही. ही च्व वत्तुतः त्यानीं हातात 
घेण्याचा विंचारच केला होता. पण चैरीचोत्याय्या प्रकरणानतर स्यानीं 
हातपाय गाढछे आणि त्यानतरचें त्याच वतन एखाद्या मुन्सद्यास रोभण्या. 
सारखे न होता केवचव्छ भावनाप्रघान मनुष्यासारवं ज्चाटै, त्या वेषे देश 

कायदेभगाच्या चञ्वद्टीस अगर कर न देण्याच्या चल्छवद्धीस तयार 
नन्हता ह जे त्पास् वाटठं त सत्यच हरते. व तेब्डापासून व्यानीं निराञ्या 
दिशेने कायं करावयास सुरवात केटी पाहिजे होती, ती त्यानी केटी नाही, 
कारण त्यावेठेस त्यास कदाचित मागैहि सुचला नसेक. आता आपण 
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चौरी चौर्यापूर्वीच्या परिस्थितीत जाऊ आणि कर न देण्याच्या चठवटी्चं 
ध्येय ठेवून अगोदर काय क्रिया केल्या पाहिजेत त्याचा विचार ककं का 
कींही चट्छवद्छ यशस्वी कर्णे दी गोष्ट अत्यत कटीण असल्यामुर्ढे राष्ट्रा 
भिमानी मतुष्याचे मेदू व कत॑ब्रगार खोकाची कर्त॑व्यशक्ति त्या स्रामान्या 
यशस्वी परिणतीप्रीत्यथ खच ज्ञाटी पाहिजे याविषयीं अनेक लोक विचार 
करीतच असती. मीहि यासबर्धीं आपटे विचार पटं माडतों. हे विचार 
माडताना ^“ माजराच्या गव्यात कोणी तरी घाट बाघावी  अश्चा भाव- 
नेन न माडता स्वतभसच तो कार्यक्रम अगिकारावा कगेट अशाच भाव- 

नेन माडतों 
स्वराज्य दिले गेटे नाहीं तर चाद शासनसस्थेशी सग्राम करावा 

खागणार आगि तो बच्याचशा यरास्वीतेने करता यावा म्हणून पुढची 
चार व्व देण्यात यावी. येव्या चार वघौत ज काम क्रावयार्चैतेंदहं फी 
स्वराज्य दहिसकण्याची तयारी पद्धतश्ीर करावी, आणि तीप्रीत्यथ अवद्य 

ती चटवद्ड करावी. स्वराज्य दे नादी तर कायदेभगाची अगर कर 
न देण्याची चदवढ करण्यास अनुकूख परिस्थिति उत्पन्न हावी. १९२९ 
साखी पाठमेट किंवा त्रिटिश् म्रिमडव् आपली तयारी पाहून स्वराञ्याचा 
नवीन हप्ता कवा डोमन अन स्टेटसहि देण्याविषयीं विचार करणार आहे. 
तर तोंपयंतचा कार तयार्टीत घाल्वावा आणि स्वराज्य न देण दँ 
व्यवहारदृष्ट्या अयोग्य दोदर अदी परिस्थिति उत्पन करावी, १९२९ 
्य॑तच्या कालात जे करावयास सागावयाचँ त अश्ाक्य [क्रैवा अव्यवहार्य 
कोटीति असू नये. अव्यवहार्य अभिवचने भागणे म्हणजे लोकास 
बेजवाबद!र अभिवन्र्ने देण्यास रशिकवण्यासारखं आहे. आमच्या मते आज 
लोकाय्याकड्कन अभिवचन एकच व्यार्वे आणि तं आम्ही कर् देणार नादी 
अस नन्हे, तर दं कीं, १९२९ सां सरकारनै सपू्णं स्वराज्याचे हक्क दिले 
ना्धीत आणि त्यामुर्टे जर रोकानीं करन देण्याची मोद्ीम सुरू केटी 
आणि त्यामुढं सरकारने तत्याग्रहीची सालमत्ता बविकावयास काढटी तर 

आपण ती माट्मत्ता विकत वेणार नाही किंवा सष्ानुभूति दाखविणार 
नाहीं एवब्यापुरतच निशित अभिवचन ध्यावे. प्रत्यक्ष करन देण्याची 
चव्ठवव्ठ १९२९ पयेत मुर्ढीच करावयाची नारीः या वद्डेची राष्टरमर 
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वक्छवठ केल्याने आणि राष्टमर अभिवचने घेतल्यानें सत्यन्रहीच्या मागौतील 
एक मोटी अडचण दुर होइल. कर न भरण्यासारखी क्रिया लोकाच्याकद्भन 
होण्यास मुख्य अडचण जी आहे ती दीचर्ींजो कर देणार नाहीं त्याची 

मालमत्ता जप्त होईल. मालमत्ता जप्त न्लाटी तर आपलाच हेजारी ती 
मालमत्ता कमी किंमतीस विकत षेद; आणि आपण नुकसान पवृ, आणि 
आपल्या दोजारच्या स्वार्थी इस्माची धन करू) या भीतीयुन्धे छोक स्या 
प्रकारची चद्छवव्छ करणार नाहीत. आणि त्यासार्टदी हं भोतीचे कारणच 

नष्ट केटे पाददिजञ. 

येतीं चार वर्षे सवं देशभर प्रचारक पाटवृून आम्ही सत्याग्र्हीची 
मालख्मत्ता विक्त पेणार नादी, पवदीं अभिवचने पेण्यातच खर्चा पडतील 

कर् न देण्याच्या चठवब्डीस हही पूर्वीर्ची चार वर्बे तयारीसार्दीं खरोखरच 
पाहिजेत काकीदेश फार मोठा अदि जोराने काम केडे तरच चार वर्षं 
तयारी करावयास पुरतील. एखाद्या मनुष्यास मी कर देणार नादी, असलें 
अभिवचन देण जड जाईल; तथापि सत्याग्रह इस्टेट विकत घेणार नादी 
कवा घरमभेयास सहानुभूति दाखविणार नाहीं असे अभिवचन देणे वतं 
पार पाडणे शक्य आहे. या तद्डेची चटव्छबन् प्रचारकामाफंत प्रस्येकं खेडयात 

जाऊन केटी तर अशी परिस्थिति उत्पन्न होदल की त्यामूढै कर् न देण्याचे 
धाडसदहि करणं ठोकास शक्य होदल. आमचे असे मत अहे कीं, सत्या- 
ग्रहीची इस्टेट विकत न षेण्याचँ अभिवचन सवं राष्रभर घेतर्टं तर त्याचे 
प्रज्छन बढ सरकारासहि जाणवेर, आणि सरकार प्रत्यक्ष सम्रामाचा प्रग 

टाव्मील. मात्र हं बढ सरकारास जाणविण्यासाटीं या मोहिमेची घटना, 
पद्धतशीर, एका हुकूमानें चाल्णारी अशी असटी पाद्िजे. व ती तशी 
करण्यास पगारी एका हृकुमाखारणी वागणारी प्रचारकाची फौज तयार 
केटी पाहिजे, आणि या काम करणान्या लोकास तुम्ही अधपोर्दीं काम 
करा, व तुमच्या गरजा अस्यत कमी असू य्या, असस्या तस्डेचा उपदेडा 
करण्याची बृत्ति नसावी. या मडर्व्ीना पगार चागले दिले पाहिजेत, आणे 
ते पगार देण्यासाटीं छागणारा खच राष्टरानं दिला पादज. स्वे लोकास 
१९२९ साङात बद्धपरिकर करण्यास सुमारे ५००० पयेत पगारी माणसं 
खागतील, हीच माणकं त्याखा लछागणारा कडि जम{ितील. हं कायं यश्चस्वी 
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दोण्यासाटीं व माणसाक्र एका शिस्तीने वागण्यास्र शिकविण्यास लायक 
असे नेतेहि खागतीर ही गोष्ट विसरून चाखावयाचै नाही, 

इकडे खोकाना कार्यक्षम करावयार्च आहे तर सरकारला कमी 
कार्यक्षम करावयाच अदि. सरकारच्या हातून त्वरित का्य॑होऊ नयेदही 
गोष्ट चटवद्डीच्या पथ्यावरच आहे आणि अडवणुकीच्या मागोावर विश्वास 
अषलेठे स्वराजिस्ट सरकारचा पाय असस्या प्रसगीं लगडा करण्यास 

योडेबहूत उपयोगी पडतील; अडवणुक्रीच्या मागाचा आज उपयोग आहे 
किंवा नाहीं याविष्रयीच ह मत नसून १९३० साखी लोकामध्य कर न 

देण्याची चव्वन्छ चादर असता केवल लासदायक काम करणार् कायदे- 
मडव्ठ उपयोगी पड़ल आगिञाज तं ज्या अडवणुकीच्या पद्धती तयार 
करीत आहेत स्यापेक्षा अविक शिस्तवार अडवगणुकीच्या पद्धती शिकूनते 
१९३० पयेत तयार होतील अना अजमास् आहे 

सरकारर्च। नोकरशाहीद्ी अभेद आह असे म्हणण्याच मुर्ढीच 
कारण नाही नीोदृरस्ादहींतील माणसे स्वराज्याच्या ध्येयास अनुकूल आहेत. 
आणि त्याच्यामध्ये कां निराटी चव्छवन्ड उत्पन्न करून आपणास स्वराज्य 
मिद्ठार्वे, या चदछवद्छीस त्याना सदाय्यकदि बनता येद. केवव्ठ नी तितच्वावर 
कारः माणसे वद्वून घेता येतील. तर कित्येक व्यवदहाराच्या तच्वावर 
आपर्टक्तीं करून घेता येतील. सरकार ज्या पौटिसखाच्या कर्तबगारीवर 
अवटबून अहे त पोलिस खार्तैदेखील आपणास वल्वुन वेता येल. 
उदादहरणाथ अहमदाबाद कपमिसख सपताच गुटरूर जिस्ह्यान कर न देण्याची 
मोदहीम सुरू करण्याचा विचार केखा तेब्हा सरकारम सत्याना अशी धमकी 
दिली कीं, आम्ही तुमच्या जमिनी घेऊ व व्या अस्पृ वग।स देऊ. अशा 
तद्दे्चीं उदाहरणं गोगा करून पोलीस खात्यातील लोकाना सखरन्टपरणे 
विचारा की, जात्तिविष्द्ध जाती उठवृन देणे, समाजाताल कनिष्ठ वगौस 
उच्च वर्गाँच्या उरावर बसविणें असल्या तद्देच्या बदमाश्ीच्या योजना 
सरकारने केस्या तर त्या योजनाचे तुरी हस्तक वार काय! आणि 
सरकारने वाटेल तसटी गोष्ट तुम्हास करावयास खागितदी व ती कायदे. 
मडव्डाच्या समतीशिवाय सागितली तर दका चू न करता पार पाणे 
हं वुम््ी आपटे कर्तव्य समजता काय या खव गोष्टीचा तुम्ही आपापल्या 
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धरिषदात विचार करावा आणि वरिष्ठ अधिकाय्याच्या इच्छे किती महत्व 

द्यावयाचं व नीतिनियमास किती ्ावयाचं याचाहि तुम्हीं विचार करावा 

अशा तहैची चटवन्ड पोटीसवगोत सुर केटी तर ती बेकायदेशीर 
वह्ावयाची नाहीं कैवा फुकटष्ि जावयाचीं नारदी. 

मोहम सुरू ्ञाल्यानतर त्या मोहिमेनँ रेस्वेसारख्या कावजनिक 
संस्थातीर कामगाराना देखीक आपल्या बाजूच कर्णे अवश्य अददे. आणि 
यासार्खीं कामगाराच्या सस्थाना प्रथम असा प्रभ करावा कीं तुम्ही 

स्वराञ्याच्या ध्येयास अनुकूल आहा कीं प्रतिकूल आदहाश्वते जर अनुकू 
असले तर त्याना पुन्हा अत्ता प्रश्न करावा कीं या मोदहिमेच्या कार्य. 
कर्यौशी तुम्हीं सहकारिता करण्यास तयार आहा कीं नारी १ उदाहरणार्थ 
या मोदहिमेच्या कार्यकत्यास जर सरकारने तुरुगात टाकलें तर तुम्ही हरताव्छ 
वगैरे पाद्भन रेस्वे सरकारला अनुपयुक्त करू शकल कीं नाहीं १ असा 
विचार त्यास खुल्या कान्फरेन्समध्यै करण्यास सागावा, आणि त्यानीं जरी 

या मोहिमेस अनुकूल अस उत्तर देके नाहीं तरी या गोष्टीचा त्याच्यात 
विचार स्चाव्यान आगि राजकारणाच्या कार्यक्रमात त्याना विश्वासात 
घेतत्यामुढं बरव महच्च काथ होर्दट, व अहि होणें शक्य अहे कीं, 
योग्य वातावरण उत्पन्न ज्चाठै असता कतुंत्व अभिवचनापेक्षा कधीं कर्धी 
अधिक होतें या न्यायार्नेजेन्हा या मोदिमेचा नोकरशाहीरीं सम्रामसुरूहोदईल 
तेषा रेस्वेकामगार मोषिमेच्या पक्षास येऊन भिन्तील हं अशक्य नाही, 

या चठ्छवव्डीमर््ये अग्लो-इडियन व युरोपियन यास वगद्भूनं उपयोगी 
नाहीं पैसे व माणसे यानी मोदिमेस साहाय्य करण्यास युरोपियन लोकास 
बोलवार्वे. का कीं स्वराज्याच्या चन्छवन्टीरने श्हणजे स्वराज्यानँ देशातील 
युरोपियन लोकाचं नुकसान न होता फायदाच शोणार आहे. ज्या गोष्ठी 
ब्हाशटहार डन ये्थं ठरतात स्या दिह्धीच्या कारभाच्याकदन व कायदे- 
म॑ंडव्ठाकद्कन ठरण।र; ही परिस्थिति निमाण क्ञाटी तर मोटमोटा्छीं 
कत्रा जीं ठक्डनमध्ये दिखी जातात तीं इकडे दिली जातील, 
आणि ज्याअर्थी येथील युरोपियन लोकाच्या व्यापारी कंषन्या चागस्या 
कार्यम अहित त्याभर्थी तीं कत्रा बरीचसशीं त्याना मिठतीलख. ओअग्टो- 
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इंडियन लोकान स्याच्या क्क गिडने या पुढान्याच्या नैतृत्वाखाटीं जी 
चठछवद चालविदी आहे ती स्वराज्यवाद्यास अनुकूक अशीच महे, आणे 

युरोपीय लोकायच्या असोत्िपएशनने स्वराज्यवाद्यार्शी अविरद्धता वारवार् 
व्यक्त केटी आहे. त्याना असँ भासू छागले आहे कीं, ्िदुस्थानातील ज्या 
पक्षामध्ये जातिविघयक भावना कमी आहे अशा मोडरेट पक्षाच्या लोकास 
आपण मिन्डा्वे, व त्यानीं अशा प्रकारचे विचारि अनेक केढा स्पष्टपर्णे 
माडल आहेत सत्याना ह भाक्तणे व भासविणे शक्य आहे, कीं जर त्या्नींच 
स्वराज्याच्या चद्छवर्छीत पुढाकार घेतला तर व्याच वजन बाढतच जाह, 
व युरोपीय छाक जर स्वराज्याच्या चन्टवदीस भिढानले तर चटवन्णीचादहा 
एक मोठा फायदा होर कीं त्या चद्छवद्ीस जातिविद्रेघी चन्टवन्ीरचै 
स्वक्प न येता तिचं युद्ध राजकीय चदवव्ीचं स्वरूप रदी. 

आता पूर्वोक्त विवेचनाचं थोडसं सिहावखोकन करू. इ. स १९२९व्या 
अगोदर छोकाना तुम्ही कर् भरू नका बभेरे प्रकारचा उपदेश करण्यापासून 
अगदीं अकिप्ति रहावयार्चे, आणि सरकारच्या चाद कामाखा कोणत्याहि 
प्रकारचा उपद्रव करावयाचा नाही, सरकारने अ!पला व्यवत्ताय सुरकीतपण 

चाल्वावा, आगे चलवकीच्या चारकानीं देशसंघरनेचे काथ रिस्तवार् 
करण्यात तीन वर्षे खचावीत. लोकाना सागावया्चे कीं तुम्ही इतक्यात 

सरकारविरुद्ध कादहीं एक करू नका, फक्त १९३० सार्छ डोभि।नेअन स्टेटस 
न भिन्ाव्यामुढे जो कार्यक्रम उत्पन्न होक त्या कार्यक्रमास तयार 
व्हा. म्हणजे येर्तीं चार वब उपयोगावयाचीं तीं पगार प्रचारकाचा वर्गं 
उत्पनन करणे, त्याचा दोरा करविर्णे करेद्रधापासून मणिपुरपयैत आणि र्हिदु- 
कूरापासून कन्याकुमारीपयत १९३० साली अनत्याचारी युद्धप्रसग उत्पन्न 
होणार, स्याचा इषारा देणे आणि सत्याग्रहाची माटमत्ता विकत घेणार 
नाही या तन्वीं अभिवचे घेर्णे या कामी खच करार्वीत, 

या्रोबर साव॑जनिक नीतिमता हीहि वाठविण्याचा उपदेश पाहिजे, 
खोकाना असं सागितले पाहिजे कीं जीं अभिवचने तुम्हाख पाठता येतीक, 
तीचया आणि जीं पठता येणार ना्टीत तींदेऊं नका, तुम्हीं आपल्या 

*००९ 
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कर्तरत्वशक्तीच आणि कर्तग्यनुद्धीच खोर प्रदशन करून पुढाय्याना फसवृं 
नका. महात्मा गार्धीसि बारडोटी तादुप्यात पुष्कढ लच्च्या टोकानीं 
फसवेर्टे, आणि ज्या लोकास दुसय्याच्या जमिनी खरेदी करावयाच्या 
होत्या तेच लोक करबदीस ताटका तयार आहे अशी महात्माजींस थाप 
देते क्ले, अशी बाख्वा आदे 

ही चठवठ जी करावयाची ती विशेषतः आध्यासिक असस्यामुढें 
समता, परमसाहिष्णुता, भिनाचारसद्िष्णुता हींहि खोकात उत्पन करावयार्चीं 
आहेत, आणे मनुष्यामनुष्यातील अतर कमी करावयाचं आहे, असस्या 
नेतिक कारयक्रमास महात्मा गाधीसारखा वक्ता खरोखरच उपयोगी दोदलट. 
मनुष्यातीख अतर कमी श्दार्वे, उच वर्ग व अस्प्र्य वभ याच्या सोवदेपणाची 
व विटाद्धाची भावना कमी ब्हावी म्हणुन ईश्वराची प्रा्थना करावी 
आणि ईश्वर आपणात बधुत्व वाढविण्यास शाक्त देवो ्हणून त्याची 
याचना करावी. यासतार्दी सावेजनिक प्राथनाचाहि उपयोग होदंल. आणि 
असस्या प्रा्थेनाच्या नेतर्वास प्राथेना, उपवास यावर श्रद्धा असलेला 
महात्मा गाधीसारखा पुढारी फारच युक्त होद॑ल, 

परक्या देशातीर चटछवन्ड हया मह्वाचा कार्यक्रम नाटी पण तो 
उपेक्षिता येण्याजोगाहि नाहीं. आपला कायक्रम सवं जगापुदे उेवला 
पादज. जगाला व विशेषकरून इंग्रजी जनतेखा हं स्पष्ट सागितटं पादज 
कीं १९२९ नतर हिंदुस्थान सरकारास कजं विचारपूर्वक यावं. कार्की, 
त्या साटीं जर् हिंदुस्थानला डोमिनियन स्टेटस् भिक्ाटे नाष्ही तर व्या 
नंतर काढलेस्या कजात दहिदुस्थानातीर जनता खरोखर जबाबद।र नाही. 
म्हणज आपण करमेदीची चठवन सुरू करण्यापूर्वीं सरकारने आपला 
खचं कजं काटरन चाल्वृं नये म्हणून त्या मागौत विँ उत्पतन करून ठेवली 
पाद्िजेत. शिवाय सरकारने कागदी चलन वाढवृून आपला खच चाख्वृ 
नये म्हणून उपाय योजण्याचाहि विचार केला पाषटिजे, 

ही सवे चट्वग चार्ली असता हंगलंडातीख जनता आषल्याधिष्ड 
जाणार नाटी म्हणूनहि खटपट पाहिजेच. आणि यासादीं बाई होल्चा 
हिदुस्थानच्या राज्यन्यवस्थेवर ताबा कमी होत गेस्यामुर्ढे ज नुकसनि 
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क्ञालेठे भासणार ( खरोखर होणारच नाहीं ) त्याचा मोब्दला काही तरी 
मिद्ठावा म्हणून ब्रिटिश खोकास कादीं अमिवचन दिखीं पाहिजेत. उदा०, 
त्रिटिश राजघराण्याच्या ख्चांतला काटी भाग आम्ही सोक असंहि अभि 
वचन द्यावे. 



१२ 

दिहुस्थान आणि जग 

ज्ञानाजनाचे प्रयोजनः- एका विशिष्ट विचारपद्धवीच्या तच्व- 
ज्ञाचे असं मत आहे की, आपणास जगात वास्तविक म्हणजे खर्र ज्ञान 

होतच नाही. ज काही आपणासहोर्तेतें ज्ञान वास्तविक नसून व्यक्तिसिद्ध- 

रूप म्हणजे व्यक्तीच्या ज्ञानेँद्वियानीं निश्चित ज्चाटेस्या स्वरूपात अस्त सर्व 
भोतिक शादी देखील वास्तविक ज्ञानाच्या तच्वावर उभारलेत्पीं नसून 
स्वानुभवनियमित ज्ञानाच्या तच्वावर उभारठखीं आहेत. अथात् द ्द्ण्ने 
खोट नाहीं तथापि या ग्रहीत तच्वावरून कित्येक खोक एक उच भरारी 
मारताततीदही का, वास्तविक ज्ञान हौणे जर अशक्य आहे, तर आपण 
ज्यास ज्ञान भ्हणतों तं ज्ञानच न्दे, आनि व्यामुढै तं निसुपयोगी होय या 
प्रकारच्या वादाविवादपद्धतीमध्ये शास्त्रज्ञानं उगीच डोकंफोड करण्यात मत 

लब नाही; का क्षंज्ञान जरी इद्वियानुभवनियभित असलें तरी त "गजोऽपि 
मिथ्या पलायनमयपि मिध्याः या न्यायार्ने इद्रियानुभवनियमित जगा- 
रखीच वागताना उपयोगात आणावयाचें आहे, आणि त्यासारखीच तें 
भिढ्छबावयाचं आहे 

शासख्रज्ञाचा आणि त्याच्या प्रयत्नाचा उपहास करू पाहणारा दुसरा 
वर्ग म्हटला म्हणजे "“ अमुक ज्ानाचा उपयोग काय १? असं विचार- 
णाराचा होय प्रस्तुत प्रर विचारण जितके सोपें आहे, तितकं त्याच उत्तर 
देणे सोपें नार्ही. कारण अनेक ज्ञानागाचा उपयोग समजण्यास देखील तें 
ज्ञान भिव्डविल्यानतरची स्थिति अनुभवावी कागते जगी मनुष्यास 

अनेक शास्राच्या ज्ञानाचा उपयोग समजावृून देता येणार नाही. कोनन् 
ईट् या प्रसिद्ध आग्क कादबरीकारानें आपल्या ^" शरङाक् होम्स्?'ची 
ओनख करून देताना शर्छाक् होम्सला अस म्हणताना दाखविले अहि 
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कीं ^" प्रध्वीर्मोवतीं सूयं किरत नसून प्रध्वी सूयार्मोवतीं फिरते, या ज्ञानाचा 
उपयोग काय्य गोष्ट खरी आहे कीं खोरी आदे याची चौकशी कर- 
ण्याच्या भानगडीत मी पडत नारदी आणि जर खरीअसलीच तरती मला 

विखरून गे पाहिजे. का की तिचा उपयोग मला कार्ीएक नाही. मगती 

डोक्यात उेवण्याच तरी परिश्रम हवेत कशाला १” अर्थात् वीच गणित 
करण्यासार्टी; कतुच्या स्पष्ठीकरणासार्टी आणि काटविषघयक सूष्म मोजदाद् 

करण्यासा्ीं नथ्वी व सूयं यापैकी कोण कोणाभोँवतीं फिरते याचे ज्ञान 
अवदय आहेच, पण ह्या ज्ञानाचा रोजव्या व्यवहारात फारसा उपयोग 

सामान्य व्यक्ती नारदी. मनुष्याचा व्याप जितका जास्त होत जातो तितकी 
त्यास अधिक ज्ञानाचीं जरूर असते. राष्रात अनेक अवयव असतात, त्या 
अवयवास अनेके क्रिया करावयाच्या असतात, म्हणून अत्यत विविध 

ज्ञानाची जरूर रा्रास आहे, तथापि शरखाक होम्ससारस्या सशयी माण- 
साचा उपयोग आहेच. स्याने कादलेस्या संशायास्ारखे सदाय उपयुक्त 

च्या दृष्टीने ज्ञानक्षेत्राचं अवलोकन करावयास आणि मनुष्यहितबुद्धीर्ने 
ते शान माडावयास टेखकास आणि वक्ल्यास् भाग पाडर्ताल. 

विविध प्रकारच्या ज्ञानाची उपयुक्तता लक्षात येण्यास्रार्टदीं आपले 
म्हणजे दहिदूचे वर्िदुस्थानाचे हितसत्रध जितक्या विस्त्रततेने लक्षांत 

आणता येतील तितक्या विस्तृततेने आणले पाहिजेत; आणि ते लक्षात 
आणून देण्याची जन्राचदारी सवै विषयाचै अवडबर पुर माडण्याचा आपला 
हक आहे असे समजणान्या स्ञानकोशकारावर पडते. ज्ानकोशकाराच्या 

दृष्टीने सव भारतीयास हंदूची एकदर परिस्थिति ठाऊक पादिजे, म्हणजे 
दिंदुच्या विस्ताराची, त्याच्या सस्कृतीच्या विस्ताराची, त्या दोदोशी स्पघां 
करीत असटेस्या जगातीर रक्तीची व का्यपरपरा्चा मादिती पादिजेच, 
्िदुस्थानच्या भूर्मीचा भारतीयार्नी व इतरा्नीं केठेला उपयोग, तिच्या 
उपयोगात भारतीयाची इतरारीं स्पधां आणि सवे देश हाच पक समुज्रय 
धरून त्या देशातील छोकाची इतर देशातील लोकार्शछी होत असलेली 
स्पध आणि या दोन स्प्धाच्यामुदधे दत्पन्न ्ञाठेल्या व हौणाव्या का्यधरं- 
परा, या सवं आपणास ज्ञातव्य आहेत. सामाजिक आणि राजकीय दृष्टीने 

आपे हिततबध जाणण्याचा आपण प्रयत्न करू लागलं तर आत्महित- 
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बुद्धीनैच पण जगांतील बहूतेक ज्ञानविघयासवधीं जिज्ञासा आपणास 
उत्पन्न होईल. 

भारतविषयक ज्ञानाजेनांतीट दषशिः- भारतीया जे आपले 
हितसवध जाणावयाचे आहेत ते व्यास सहकार्य आणि स्पधां या दोन्ही 
बाजूनी विचार करून जाणे पाहिजेत. समाज आणि इरीर याची तुलना 

करून समाजास जरीराची उपमा देण्यात येते. लहान समाज षेतठे तरी 
ते विशिष्ट क्रिया करीत असलेस्या निरनिराव्या अवयवार्नीं युक्त असे 
दिसतात, तथापि समाज हं शरीर जरासं निराव््या प्रकारचे आहे. मनुष्य- 

रारीरातील निरनिरादे व्यापार् करणारे अवयव निरनिराटे असतात, 
त्याची आपञपसात स्पर्घां नसते, आणि ते स्वतः स्वयपूणं नस्तात. तथापि 
मोठा समाज घेतला तर् स्यात जवट्जवट्छ स्वयपूणं असलेले आणि एक- 
मेकाशीं स्पर्धा करणारे विभाग असन स्या विभागामभ्ये अन्योन्याश्रय 
उत्पन न्याठकेखा असतो, आणि काही बानर्तीत ते केवट मोल्या समाजाचे 
विष्ट क्रिया करणारे अवयव असतात. समाजाची घटना मनुष्यश्रीर- 
घटनेपेक्षा भिन असव्यामु्ठे जेब्हा आपणास एखाय्या समाजाचा अभ्यास 

करावयाचा अस्तो, तेन्हा तो स्पध करणारा समूह या दृष्ठ केका पाहिजे, 
तसंच व्याहूनदि मोटया समाजाचा अवयव या दष्ठीर्नैहि केला पाहिजे. 

दिंदुस्थानाचे किंवा हिंदुसमाजाचे जं ज्ञान आपणास भिढवावयाचं 
तं साम्राज्याचे अगर जगाचे विभाग, आभि जगातीर इतर समूहाशीं 
स्पधां करणारे समूह्, या दोन्दी दर्टीनीं मिन्ठविरटं पाहिजे. 

या दोन्ही दृ्टीनीं प्राप्त ्ञाय्ले ज्ञान ह इतराशीं असलेव्या स्ब॑घाचा 
अन्यास होय. तथापि जगागीं आपल्म काही स्रध नादी अक्षी ताप्पुरती 
कल्पना करून अत.स्थिति जाणावयाची आणि अतघंटना अभ्यासावयाची, 
हा देखील महत्वाचा विषय आहे. आपण प्रथमतः जगाचा एक भागया 
द्टीनेच हिंदुस्थानाकडे व दिदुसमाजाकडे पाहू. 

कहि ^ ^ 

स्प्ध॑चा क्षित्रफव्ठ व लोकसंख्या यांशरी सबध.-एखाद्या 
समाजाचं महत्वमापन करण्यासार्दीं आणि जगातीर स्पर्धेचा इतिहास 

योडक्यात सागण्यासा्टी, स्या समाजे किती भूभाग व्यापिरखा आहि 
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आणि आपली कोकसख्या किती बवाटविटी आहे याचा हिशोव घ्यावा 
लागतो. आधुनिक जगाच्या सध्यापयंत परिचित स्चाटेल्या भृपृष्टभागार्च 
कषे्रफठ पाच कोटी वीस लक्ष चौरस मेक आहे प्रभ्वीच्या ओदीवच्यआगे 
दक्षिण टोकाषरील निजंम भूभाग वगढ्छला असता, म्हणजे जगातील मनु- 

ष्याचं वसतिस्थानच जमेसत धरि असता, येणारा आकडा बर दिला आहे, 
हदुस्थानाचें क्षेत्रफठ सुमारे अठरा लक्ष चौरस मेल म्हणजे परिचित 
जगाचा एकोणतिसावा दिस्सा आदह. ज्ञात तथापि अपरिचित असा ओदीच्य 
व दक्षिण भरुवाकडीर भाग हा पसतीसपासून जाढीस लक्ष चौरस मैक 
म्हणजे दोन हिदुस्थानाएवढा अगर अभेरिकेतील सयुक्त सस्थानाहूनहि 
मोटा आदह. 

इग्छडन्चे क्षेत्र हिदुस्थानय्या सुमारं पचदशाश आहे. इग्लंडच्या 
ताग्यातील सवं जगाचा भूभागवेतला तरतो एकदर सुमारं णक कोटी 
सत्तावीस लक्ष चोरस मेर म्हणजे जगाच्या पचमाशाटून बराच अधिक 
भरेल. आपल्या सत्रादोनरोपट प्रदेशावर इग्छ्ड आज राच्यं करीत आहे 
आणि इग्छड व अमेरिका या दग्रजी भाषा बोलणाय्या खोकाचें जग व्यापून 
टाकण्याच्या आगि आपली सत्ता स्थापन करण्याच्या बावर्तीत महच्व काय 

आहे, याची आपणास वरील आकड्यावरून कस्पना येणार आहे. 
जगाची लोकसख्या दीडशे कोर्टीवर आहे, आणि तिचा एकपच- 

मार दहिंदुस्थानात आददे. या एकपचमाश्च लोकसख्येचे घटक कोणते, 
त्याचा प्रथकृप्णे व समुचयरूपनें इतर जगाशीं सव्रध काय, याची कस्पना 

प्रत्येक भारतीयास पाहिजे. आपणावर बाहेरीक जगाचा परिणाम काय 
होतो, बाहेरच्या जगावर आपला परिणाम पूर्वी काय क्लाला आणे आता 

काय होत आहे, व जगातीक स्पध स्वरूप कसे आहे, याच स्थुल अव- 
लोकन केठे असता आपली जगात काय किंमत आहे, याची आपणास 
कां तरी कल्पना येईल, 

स्प्धचीं अंगं - आपणास जे निरीक्षण करावयाचे त सास्कृतिक, 
राजकीय, आर्थिक या निरनिराग््या दरठीनीं करावे ठकागेक, तेब्दाच आप- 

णास आपले हितसबध पणं कद् कागतील. काकीं स्पध या स्वै बाज 
तीत आहे. 
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सस्छृतिस्पधोः- जगाचे सस्कृतिदट्या चार माग पडतात. एक 
भाग शहृटला म्हणजे युरोपीय सस्कृतीचा, ज्या खोकानीं या संस्कृतीचं सव- 
धन केटं द्याचे वश्चज किंवा त्याशी पूर्णपणे तादात्म्य पावलेले लोक यानीं 
तुकंस्थानाचा ठहानसा तुकडा खेरीजकरून सव युरोपखड आणि बहूतेक 
सर्वं पश्चिम गोटा व्यापिला आहे. इजिपच्या मुसलमानी आणि अबिधि- 
नियाच्या खिस्ती धुगधुगीसर नाजा वगढ्लै तर सर्वं आफ्रिका खंडया 
सस्कृतीच्य। लोकानीच पादाक्रात केलं आहे. आणि जपानचं जिवत राष्ट, 
चीनचं साम्राज्यस्वरूपी लोकसत्तातमक राज्य आणि मृतकल्प सयाम, 

इराण आणि तुकंस्थान म्हणजे एदिया मायनर टी वगठलीं असता एशिया 
खडाचा सव भागि यानीच पादाक्रात केला आदि. अफगाणिस्तान कव 
नेपाढ यास मेहैरजानीनें किंवा उगाच आपला व्याप फार वादवृू नयेया 
बुदधीरनै, हातपाय बाधून पण जिवत ठेवलं आदे. ्िदुस्थानातील इग्रजाच्या 
कृपाछन्नाखाटी असटेटीं सस्थान याचे अस्तित्व नेपाढ व॒ अफगाभिस्तान 
यापेक्षाहि केवट मेहेर्ानीर्नेच आहे, सवं इतर संस्कृतीपेक्षा या सस्कृतीशीं 
तन्मय स्षाटेले खोक ज्ञानानें व कतुंत्वानँ आणि व्यवहाराच्या अवाढव्य 
तेने इतराच्या पुढे गेलेले आहेत. 

या सस्कृतीच्या शिवाय दुसरन्या दोन भारतीयेतर संस्कृती म्हटस्या 
म्हणजे मुसल्मानी ब चिनी या होत या सस्कृर्तीम्ये शासनसस्था जिवत 
असस्थामुढे या खालावदेस्या तथापि अजून सवोगपरिपूर्णं आहेत. अत्यंत 
पुरातन कालीं उच दजौ पावृन जिनै आप्टे सातत्य आतापयेत कायम 
राख, आणि भोतिक शक्तीचा उपयोग व युद्धकला याखेदीज इतर बाब- 
तीत जिचे अवयव जगातील कोणयाि सस्कृतीच्या तोडीचे आहेत, अशी 
संस्छृति चिनी होय मुखल्मानी सस्कृती चा ईश्वर विषयक भावनाच्या अवे. 
दार्ने असस्कृत अरबार्नीं पाया घातला आणि इतराचं ज्ञान मागाहून 
भिदछवून तिला जोरदार केली आणि चोष्टाकंडे जय मिट्टवृन आपल्या 
सस्कृतीस महत्व आणर्ट. सध्या ही संस्कृति मरणोन्मुख क्लाटी आहे. 

चिनी सस्छृतीसबंधने दं हट्टे पादिजे री, तिचा चोदोकडे 
कैलाव होण्यास एक महत्वाचै कारण महटठं म्हणजे बौद्ध सप्रदायाचा 
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तिजवर ्षालेल। परिणाम होय, तिने कोरियावर प्रकादा पाडला आणे 
कोरियामाफंत जपानवर प्रकाद्य पाडला. तिन अनामवर आपला पगडा 
जराच वसविला आणि सयाम, ब्रह्मदेश, नेषाट आणि तातंरीचा बराचसा 
भाग यास शाह दिला. तथापि चीनर्चे आभि वर दिलेस्या इतर राष्टराचंजं 

स्वरूवेक्य ज्ञा आहे त भारतमूककच अआ1&, 

स्पधोक्षेघ्राबादेसैल सस्कतीः- जुन्या काठच्या ज्या सस्कृती 
आज नामशेष ज्चास्या त्या बाबिलोनिअन, खादस्डिअन, भितरी, इजिञअन, 
पेरू देरातील व मेकिखिकन या होत. या संस्कृती मृत न्ञास्या असूनत्या 
आजच्या स्पर्घायुक्त नगातीह भाडणान्या व्यक्ती नाहीत; पण त्या कायं 
करून गेस्या,. 

वर् निर्दिष्ट केटेस्या प्राचीन कालच्या प्रगल्भ सस्कृतीपेक्षा कमी 
योग्यतेच्या संस्कृतीची कायं देखील मोटी आहेत. अमेरिकन् ताबडश्या 
इडियनापासून मका, शुदमूग, बटाटे इत्यादि उपयुक्त जिनस आणि तंबाखू- 
सारखीं व्यसनं जगास लाभटीं आअद्ेत सि।फटिस म्हणजे फिरगरोगा . 
सारख्या रोगा्च्यां उत्पत्तीचं श्रेय काटी सशोधक तानञ्या इडियनास 
देतात. पएेतिहासिक्र माहिती ज्या काठ्ठापामून उपडन्ध ष्टोते त्याच्या 
पूर्वीच्या अनेक शतकं, सहसरके, दरसदस्तके आणि कदाचित् लक्षक इतक्या 
कालापासून आजपयत मनुष्यप्राण्याचा इतिहास पसरला आहे. त्यापैकीं 
नराच अज्ञात आदे पदयूच गृहीकरण म्हणजे पदारा नगरी स्वरूप टाका- 
वयास लावून मनुष्योपयो्गी बनविणे) वन्य वनस्पर्तीची जोपासना व सुधा- 

रणा करून त्यास मनुष्योपयोगी स्वरूप देणे, मनुष्याश्च अस्यत आवश्यक 
अशा कला तयार ब्हावयास म्हणजे उदाहरणाय अभ्रीचा उपयोग कर्भ, 
अत्यत सामान्य असे विचार व्यक्त करण्यास समथ अशी भाषा बनविणे, 
अपस्यविषयक जबाबदारी काटी अशीं खीजातीच्या अगावकून घेऊन पुर्ष- 
जातीच्या अगावर टाकणे, म्हणजे थोडाब्रहूत गृहस्थधमं स्थापन करणे, 
इतपतच सस्कृतीच स्वरूप बनावयास ज्रिती काठ लोटा असेल याची 
कस्पना शास्त्रीय तरहेनें माडणें शक्य होई इतकी इतिहासरास्राची प्रगति 
अजून श्लाटी नादी, सस्कृति या शब्दान आप्रण जी कल्पना व्यक्त करितो 
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ती अधिक विविध, अधिकं श्रमविभागपू्णं आणि अधिक अन्योन्याश्रयी 
अदा समाजाची ्ोय. ज्या समाजात वाङ्मय उपस्थित ज्ञाटेटै असतं 
असस्याच सस्करृती आपल्या टष्िपथात येतात बर उटडेखिलेस्या सस्कृ- 
तीच्या काद्धीच किंवा आधुनिक कान्ठाच्या पाठीमागे तत्पूवै किती सस्कृ- 
तीचा इतिहास पला गेखा आहे हँ हे आपणास निश्चयाने सागता येत 
नादी, आपणास अते अनेक प्रदेश आटढठतात कीं जये मार्तीत गाडलेल्या 
मोटमोटथा अनेक इमारती आहेत, आणे स्या स्थलावर आज परिभ्रमण 
करणारे रोक रानटी स्थितींत आहेत. उदाहरणार्थं सामो बेटातील 
आजच्या देश्य म्हणून समजल्या जाणाच्या रहिवाशाची सुमारे ५० वघो- 
पूर्वीची सास्कृतिक स्थिति पाहिटी म्हणजे व्या बेटातील मोठमोटया मय. 
कस्पनाचे कतं त्याचेच पूवज होते कीं काय असा संशय उत्पन्न होतो. 

लप क्चारेस्या अशा संस्कर्ती ची आपणास साकल्याने कस्पनाहि येत 
नाष्टी. शिवाय समुद्र व जमीन याची आजची जगावरील वार्णीही 

देखील अनेक वषोपूर्वीच्या ज्या काछी नब्हती त्या वेटेस भूभागाच सास्कृ- 
तिक स्वरूप काय होतें याचं आपणास चित्र काठता येत नाही. र्दिदुस्थान 
म्हणुन आपण आज ज्याला म्हणतो तोच देश घेतला तर व्याच प्रादेशिक 
एकत्व प्राचीनकार्वी नग्हतंच दख्खन, ओस्दरिल्िया; मादागास्कर आभे 
दाक्षिण आफ्रिका ही एका कामी सबद होतीं अशीं भूशाख्रवेच्याची कस्पना 
आहे. कदाचित् मनुष्यप्राण्याचा उद्धवदि तेथेच न्चाला असेख आणि तेथीख 
मनुष्याचं स्वरूप आज छिमर नावाचा मनुष्यकस्प प्राणी आ1ढव््तो त्या 
प्राण्यासारखें असेल अशी शासनीय कत्पना सशोधकानीं बसपिटी आहे. 
हिदीमहासागर छिमरस्वरूपी मनुष्यक्रस्पानीं वसलेखा होता दी कल्पना 
आजच्या शास्रज्ञाकंडन तीतर टीकेस पान्न होऊन सोद्धन दिली गेस्या- 
सारखीच आहे, तथापि आफ्रिका व रिदुस्थानचा दक्षिण भाग जोडणारा 
प्रदेश प्राचीन काढींदहोता या कस्पनेचा व्याग ज्लाखा नाही. 

आफ्रिकेचे आज्च भुस्तरस्वरूप देर्खाल पुष्कव्ट फेरफा।र होऊन बनेट 
आहे, या खडात देखीर पुष्कढ टरिकार्णीं अनेक नष्ट ॒संस्कृर्तीचे अवशेष 
सापडतात, अमेरिक॑त पेरू आणि मेक्सिकोखेरीज इतर ठिकाणी देखील 
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चय्याच उच्च प्रकारच्या संस्कृतीचे अवरोष आज सापडत आहेत. त्याची 

गोट्ठादेरीज करून सागणारा प्रथ अीकंडे ञ्चाखा नाही. तथापि नाडिक 
यानं ‹ प्रीहिस्येरिक अमेरिका? श्हणून जे पुस्तक बन्याच वषोपूर्वी प्रसिद्ध 
केठं त्यात अशा पुष्कडछ अवशेषाचे व्ण॑न दिके आहे. 

अत्यत पासीन इविहासाची साधनंः- अव्यत प्राचीन काम 
तीर मनुष्याचा इतिहास छिदिण्याचे साहित्य पुरविणारे सशोधक म्हणजे 
भूड्लासनवेत्ते होत. प्रश्वीच्या भ्रमिजलरूपी पापुद्याचा इतिहास मिखविण्याचा 
त्यानीं जो प्रयलन केखा त्यात त्यास मनुष्यप्राण्याच्या अस्यत प्राचीन अस्ति- 
त्वाचे अवरेष जगातीर अनेक रिका्णीं सापडकले, ते अवशेष आणि जगा- 

मध्यै आज बोरस्या जाणाय्या माषाचे सादृश्य आणि भेद हीं अस्यत 

प्राचीन इतिहासाचीं साधने होत, 
खंस्कृर्तीच्या अभ्यासाच हेतु आणि महत्वः--जुन्या सस्कृतीचा 

अभ्यास करावयाचा तो कोतुकमय टष्टी्नेच होक, तथापि आजच्या 
जीवनाथकरदात स्या अभ्यासाच महत्व नादहीच असे नाही. जिवत सस्क- 

तीस आपले पूर्वीचे अवयव शोधर्णे आणि शक्य असल्यास त्याचा मुख्य 
भागांशीं सबध जोडणें हं महत्वाचं कायं आहे. जिप्छाचा आणि दहिंदु- 
स्थानचा सध आनजनजो लक्षात येतो तो भाषाश्ञाख्रमुलकच आहे आणि 
आजचे श्यामल्वण। हिद अमेरिकेच्या नागरिकत्वास योग्य ठरले, स्याप्रस्मी 
कायदाचा अर्थ लावण्यासाटखीं भाषाशास्रच उपयोगास आटे, 

ग्रत सस्कृती आजच्या स्पर्धेत नाहीत. तेन्हा आपटे लक्ष सादाज्कन्च 

जिवत सस्कृर्तीकडे आणि विशोषेंकरून ज्या सस्कृतीचा आपण अभिमान 
धरतों तिची नाती शोधण्याकडसच जाणार. मनुष्यप्राण्याच्या इतिदहासात 
त्याच्या अनेक करामती जलप्रलय ( प्रदेशच्या प्रदेश समुद्रात कायमनचे 
खेडणे ), धरणीकप इत्यादि सृष्टिक्षोभानी नष्ट ्ञास्या आदत. ज्या करा- 
मती नष्ट ज्चास्या त्याचे अवशोष शोघून व्या अवशेषाचे धागे आजच्या 
परिस्थितीशीं जोडणें शक्य दोऊन इतिहासाचं सातत्य आपणास देता 

येईल काय हाहि एक प्रच आहे, असो. 
भारतीय सस्कृतिः-- भारतीय संस्फृति म्हणून आज आपणनजी 

भ्दणर्तां ती एकाच मानववशातून निघालेद्ी नां. सगोत्रविवाहासर निषेध, 
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कुङ् व नागब्या इत्यादि लियाचीं सोभाग्यचिन््ै, देशात टष्टीस पडणारी 
अनेक उपास्यं, अनेक चाटीरीति हीं वेदिक परपररेत्न निधार्दी नाददीत तर 
वैदिक परंपरेन्या खोकाच्या आचाराश्षीं आणि धमोनीं इतराच्या आचार- 
धमाच एकीकरण होऊन आजवे हिंदुत्व निर्माण म्चारे आदे, अषा ससो- 
धकाचा मथिता आहे. या मारतीय सस्कृतीच्या मृरू घटनेचा व ॒संवध- 
नाचा म्हणजे इतरारशीं आेस्या तिच्या सब्धाचा व तन्मूलक विस्ताराचा 
एक लाबलचक इतिहास आहे; तो प्रत्येक भारतीयास ज्ञातव्य आहे, 
भारतीय सस्कृतव्ची अभे चोर्हौकडे पसरर्खी, तिने अनेक खोकावर् छाप 
टाकली, आणि बस्प्राच लखोकसमुदायास स्थूल एकरूपता आणली. गेस्या 
९०० वाचा इतिहास पाहिला असता विव्येविधयीं होत असलेत्या दु्लक्षा- 
मु, स्पध करणास्या आणि भारतीय सस्कृतीचा नाश करू पाहणाच्या 
इतर संस्कर्ताशीं भारतातील विद्धान् वभ अपरिचित असल्यामूर्ठे, वाढत 
चाख्टेल्या सानक्षेलारीं असबद्ध रारिस्यार्ने, जगार्सी स्पध करण्याक्च योग्य 
असँ समाजयत्र बनविण्याकडे दुरक्ष केस्यामुढे, आणि इतर अनेक कार- 
णानीं या सस्कृतीचा दिवस्ानुदिग्स नाश्च होत आहे. एका का्व्मीया 
संस्कृतीच। पगडा बक्टियापासून कगोडियापयेत आणि खरोष्टापासून फिशि- 
पाहनपयंत इतका दद क्षालाषश्ोताकींदहा सर्वं प्रदेशा म्दणजे भारतवर्षच 
होऊं पत होता. या सस्क्ृतीर्चै महर्व ग्रीक व रोम येथपयत भासत होत, 
आणि या सस्कृतीतीरू बोद्ध ॒सप्रदायाचा पगडा चीन, जपान, तिबेट, 
माचुरिया, ठरक॑स्तान आभि सेेरिया इतक्या विस्तीर्णं प्रदेशावर पडरा 
होता. तीच सस्कृती आज का नामशेष होऊ पहात आहे, आग तिचे 
आपण जागरूक ्लास्यास काय भवितव्य आहे या सव गोष्ठी आपगास 
विचारा आहेत. 

स्पधोतच्वः--स्पधा वैयक्तिक स्थिर्तीतून सामयिक स्थितीत गेी 
म्हणजे समुच्चयविषयक भावना जाग्रत होते, आणि ही स्पधां चाद् असताना 

ज्या सखमुचयाचे आपण अवयव आहोत त्या समुच्रया्चं हित ब्रव ही भावना 

उत्षनन होते, जगातीर स्पचे क्षेत्र आपणास जितकें अधिक परिचित शो 
तितके अवलोकन अधिक मार्भिक शोल आणि दीधकारुन्यापी स्पधामुरूक 

~~~ ~^ ~ ~ म 
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चव्छवन्डी समजस्यास्त इतिहासाचा अभ्यास करताना महच्वाच्या गोष्टी 
कोणल्या ह कट्ठाबयास कागेक स्वसंरक्षण ह मनुष्याचे आद्य कतव्य होय. 
राष्टूसरक्षण, जातिसरक्षण ह्या प्रकारची स्वसरक्नणार्चीं अनेक अगे आहेत. 
व्यर्तीच्या दितासारटीच रप्टरा्च हित साधावया्च. आणि स्वजनाना आपर्टँ 
सामुश्चायिक हित साध्य करून घेणे शक्य दावं म्हणुन तें साध्य करून षेण्याचें 
यन्न राष् म्हणजे व्यक्तींची सयुक्तस्थिति तिचं सरक्षण करावयाचे. मार्च 
सवरधन करावयाचे आगि वाड्याचै सवरधन करावयाचे याचाहि तु हाच 
कं, स्वजनापेकीं बहुतेकास स्वभाषेखेरीज अन्य भाषा परिचित नसते आणि 
त्या लोकांस आपल्या उन्नतीच्या माग।त अन्य भार्वेन माहिती अडकस्यामुढें 
परावलनन, पारतत्य, चढाओददीत अडचण वगेरे जीं विर्न भासतात तीं दूर 
करावयाची, सस्कृतिसव्धन ह याच प्रकार्चै काय होय आपल्या संस्कृतीचा 
त्याग न करिता, आपल्यामध्यच अत्यंत प्रगत अशा गोष्टी आणावयाच्या हैँ 
अनेक व्यक्तिदहितबुद्धीर्नैच निघाटेकै तत्व होय. स्वसस्कृतीचें रक्षण आणे 
संवर्धन दोण्यासाटीच धर्मविषयक, भाषाविषयक, आणि वाडयाविषयक 
भावना अस्तित्वात येतात. जाति, र्ट आणि सस्कृति या बधनानीं मनुष्य 
समाज बाधला गेला आहे. हीं बधन तोद्न एखादी ग्यक्ति परसस्कृतीत प्रवेश 
करून आष वेयक्तिक हित साध्य करू शकर, पण राष्ास किंवा सस्कृति- 
छन्नाखारीं असखेस्या स्व लोकास तकँ करता येणार नाही, आगि एका 
संस्कृर्ताच सवधन दुसन्या संस्कृतीचा म्हणजे तिच्या घटनेचाच केवव्छ नन्हे 
तर तिच्या छत्राखालीक ग्यक्तीचाहि नायनाट करू पाहत, 
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संध्या आपणापुदं ज प्रश्न नवीन उपस्थितं चाके आहेत व्यात एक 
प्रभ हा उपास्थित ज्चाला आह की, आता नकीन येणाय्या परिस्थितीमुर्ठे 

प्रगतीस व्यत्यय येई काय १, लोकसत्ता आणि प्रगति याचा कितपत सन्ध 
अदि ! अभमेरिकेसारखं राष्ट् इतर प्रगमनशरीरु ज्लाटं याच कारण लोक- 
सत्ता आहे काय १ आणि समाजाची स्थति सुधारत जाण्यास खकिसत्तेच्या 
वाढीची आवश्यकता आहे काय ! 

लोकखत्तेचा प्रसार अलीकडे अधिकाधिक होत आहे, तथापि 

ईहिवुस्थानात खोकसत्तेच तत्व भपरिचित नाहीं, प्राचीन दहिंदुस्थानात 
उत्तरकुरु आणि उत्तरमद्र हीं वेरा होती. छिच्छिवि दंहि वैराज्य होत. 
देशश्च राजशासित असणं ह्यास्रारखी दुखरी राज्यव्यवस्था चागटी नादी अशी 
कर्पना लनाड ब्राह्मणानीं करून देऊन जेथं॑जेथे लोकसत्ता दिसून येई्छ 
तें तेथे ती ल्पविण्याचा त्यानीँ प्रयत्न केढा आहे अख प्रसिद्ध इम्रज बौद्ध 
के° मरो° ड्हिस डेविड यानीं व्राह्मगावर आरोप केला आहे. प्रोफेसर 
मजकुराची बराह्मणाच्या हतूर्खवधाची अप्रस्तुत प्रशसा जरी सोद्भन दिली 
तरी त्यार्नीं लछोकसन्तात्मक रष्र देशात शोतीं याबदक जो पुरावा आणला 
आहे * तो महत्वाचा आहे. 

प्राचीन वैराञ्याम्ये शासनयपद्धति कशी काय होती, स्यामरध्य 
लोकसत्ता एकवटण्यास आणि कार्यक्षम करण्यास काय उपाय योजीत होते 
याची आपणास स्पष्ट माहिती नाही, राजकश्ासित राष्टरामध्यं देखीर का्याचा 
चराचखा भार खोकार्नाच उचललेका होता, 

* एप्तवता6६ 17418. 
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युरोपातील वैराज्याकडे आपण लक्ष दिक अखता अर्त दिसते कीं तीं 
लोकसन्तात्मक राज्यं नसून काटी विशिष्ट लोकाच आनि जातीचीं इतर 
लछोकावर राज्य होती. भ्रीस किंवा रोम येथील सर्वं जनतेमध्यै शाकस्षकवर्म 
निराढाच होता. हा शासकवगें इतर लोकावर राज्य करी व आपस्यापेर्कीचं 
कोणाला अधिकार द्रावयाचा ह ठरवी. 

लोकमतानेँ राज्य करणे याचे आत्यतिक स्वरूप स्वित्श्चल्डात दिसून 
येते. तेथे काही कटोन्सम्यै लोकमतार्नैच कायदे होतात, केवन्ड लोक- 
प्रतिनिधे मतान होत नाहीत. कारी गावाम्यै सवं लोक एकत्र जमून 
स्थानिक राज्यकारभार व त्याविषयीं कराव्या लकागणास्या गोष्ठी याची च्चा 

करतात सर्वं सिवरञ्चलंडल्य लागू होणारे कायदे देखील प्रतिनिधिमतारेवजीं 
लोकमतानेच होतात, स्विस्ञ्ङ्ड येथील पालर्मेटखा जे कायदे सवं खोकानीं 
मिद्छून करविसे वारतील ते कायदे करण्याचे काम तं पालंमँट रोकमतावर 
टाकते. असे करण्याचें मुख्य कारण है कीं, जेन्हा अमुक एक कायदा 
पाठमेँटमध्य पास करून घेतला तर सत्ताधारी पक्ष लोकपिय राहील किंवा 
लोकास अप्रिय होड याविषयीं कारभास्याचं मन साशक अस्त तेब्ा 
आपस्या कपाढ्ाच अपयश्च चुकविण्यासार्ट तो कायदा लोकापुदं टाकावथाचा 
आणि आपण नामानिराटे राहावयाचं ही कारभाय्याची प्रषृत्ति अते. 
इग्लडम्ये देखीर जेन्हा ल्ियानीं मतासाटी बराच शिह्छा केडा शोता क 

प्रधानमंडन्धी स्याच्या उययुक्ततेविषर्यीं साशंक होती तेब्शा बायकाना मत 
असावें किंवा नष्र्वे हा प्रभ् खवं लोकापुदै माडण्यात येणार होता, त्या 
वेदे इग्रज कारभाच्याचा भुख्य हेतु लियाना मते भिदं देण्याचे चुकवार्वें 
हा होता. परतु खियाना नालूषघ करण्याचं अपेश आपस्यावर न घेता 
ल्मकास यवे ष्टी हृष्ट त्याज्ररोबर होती. ोकापुदं असा प्रभ्र गकण्याच्या 
पद्धतीला ° रेफरडम ` ( छोकनिर्णयया चना ) म्हणतात आणि. लोकानीं स्वतः 
एखादा कायदा करून घेण्यास उचल केटी आणि बन्याचशा सद्या गोटा 
करून सरकारास त्याविष्यीं लोकमत षेण्यास्र माग पाडलं तर त्या प्रकारण्स 
लौकिक प्रारंभ (1णफ४्९९ ) म्हणतात. या लोकायत्त उपक्रमामर्टे 
संस्थानान्या पारडमय्चै किंवा कायदे करणान्या संश्येचं महत्व अर्थात्ः 
कमी होत, 
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प्रतिनिर्धीमाफत रोकमत न घेता प्रत्यक्ष छोकमतानँ कायदा करणें 
ह कितपत उपयुक्त अगर हानिकारक आहे याविषयीं हारवड युनिगहर्सिटीचे 
प्रोसिडंट भि. लखोवेट यानीं आपल्या 2011168] 91९5 77 (-'गा्ाोला1४1 

एण्णृल्या प्रथात सविस्तर विवेचन केरे आहे. व्यावरून लोकाच्या 
खाटीठ प्रव्रत्ती दिसून येतात. 

(१) जो ठराव किंवा कायदा पास करावयाचा त्याची भाषा अत्यत 
सुखम नस्षखी तर तो बेधडक नापा करावा. 

(२) खोकास कधीं कधी कायदे भराभर पास करण्याचे किवा नापास् 
करण्याचे वारं येतं आणि अशा वे्टीं कायदे एकामागून एक पास किंवा 
नापास्च होतात, वार येते अस न म्हटस्यास कायदे पास करण्याचे अगर 
नापास करण्याचे सयुक्तिक कारण दाखयिता येत नाही 

(३) कधीं कधीं अत्पसख्याक लोकावर चदुम करण्याची प्रवर्ति 
होते. ज्यू खोकाचीजी गुरं मारण्याची पद्धत आहे आणि जी धार्मिक 
समलर्तींस्या दीनं योग्य म्हणून ठररी आहे ती पद्धति जनावरावर् क्रय 
करू नये या तच्वाखा्टी लोकानीं बद पाडली. असो. 

जेथे लछोकमत प्ररु आहे आणि ज्ाखनविषयक अनेक गोर्टीचा 

निषाडा रोक स्वतः करतात तेथे समाजात जन्या लोकाच किंवा मोरमोल्या 
षराण्याचें महत्व नसेल अशी आपली जर समत होट तर स्वित््ल्डचा 
अनुभष याञ्या विरुद्ध आहि. पएलाद्या शहराचा मेयर अमुकच षराण्यातून 
निबडाबयाचा असा प्रकार तेथे चाद आहे व काही षराण्यात तीन पिढ्ा- 
पयत मेयरचै पद अचर होतें अतं समजतं. यावरून असं दिसते कीं वद्ष- 
परपरेनं अधिकार चारणे ह छोकसत्ताक राज्यात अशक्य नस्ते, स्वित््रेड- 
मधील लोकाची समन्त अशी दिते कां अमुक षराण्यात बापाने मेयरचं 
काम केर आहे तर मुकूगा अर्थात् इतर लोकापेक्षा मेयरवें काम जास्त 
चाग करीर, तरच मुख्य अभिकारी कोण निवडवे याबधाने देखील 
सिवित्सङडात तीव्र भाव नाटी. अमेरिकेत ,अमेरिकन कोँन्ट्टिटश्रुखनपरमार्भे 
अध्यक्ष निवडण्याचा अधिकार खोकास प्रत्यक्ष दिङेडा नादी, खोकानीं मत. 
वार् 1560078 निबडयवे व॒ मतदारानीं अध्यक्ष निकडवा अश्च प्द्धवि 
धाती अहे. परंतु व्यव्ारात त्या पद्धतीची अगदीं उल्टापाल्ट सामी 
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आहे. निरनिराटेे राजकीय पक्ष अध्यक्षपदाकरिता आपआपलखा उमेदवार 
नेमतात, त्या उमेदवाराची जादहिरार्तीनीं प्रसिद्धि करतात आभि आपस्या 
पक्षास आपल्याच उमेदवारासर मत य्या म्हणून सागतात, अध्यक्षाला 
निवडण्याचे शोभे काम करणारे मतदार आपल्या काडांवर इशरेक्शनच्या 
दिवर्षी नाव मात्र छापतात. मत देणारा मनुष्य उमेदवाराञ्या यादीकंडे 
कून देखीर पादात नाही, आपली पाटी कोणती आहे ती पाहतो आणि 
त्या पक्षाच्या उमेदवाराला आपर्डं मत देतो. 

खोकमतानँ राज्य करणे हं नेहर्माच अयस्कर होत ना्टीं जेब्हां 

एखादी गोष्ट न्यायाची असते तेन्छा एकस्या न्यायाधीश्ावर जर न्यायाची 
जबाबदारी असे तर निकाल बराचसा न्यायाचा होईल. परतु जेन्हा 
निकाल देण्याची जरूरी ज्यूरीवर पडते तन्हा ञ्यूरीवर् जबाबदारी टाकून 
जज नामानिराका होतो आणि ज्यूरीच मत अनेक कारणामुद्धे पुष्क 
प्रसं सदोष असते. अमेरिकेत गोय्या च्युरीकंडन गोरा विर्द्ध काठा 

असा खटला असला म्हणजे काठ्यास न्याय मिवे अतिशय कटीण जाते. 
हिंदुस्थानात युरोपिअन गुन्हेगारास दोषी ठरविण्यास् युरापिअन स्टरी्च 
मत करसे कचरतं ही गोष्ट सुप्रसिद्धच आहि 

लोकमताची आणखी पक प्रह्ात्ति म्हटली म्हणजे सर्वं स्थितीची 
गोव्ठातरेरीज करून निकार द्यावयाचा जाणि कायद्याच्या बारीक खाचा- 
खैन्वीकडे दुङक्ष करावयाचे ही होय. खोकमतार्न न्याय देण्यात एक गोष्ट 
अही होते कीं तरकार्टछमन न्यायविषयक ज्या कल्पना असतील त्या कस्पना 
कायद्यात उतरतीत आभे कायदा खोकमतानुवरतीं दोतो. लोकमत व 

कायद्याची सरन दृष्टि याती भेद लक्षात येण्याकरता येय एकच उदाहरण 
देतो. समजा, एका ब्राह्मण सख्रीवर ब्राह्मणार्नेच बलात्कार केखा तर त्यापासून 
बाङ्मणज्ञातीस जं दुःख होईर त्यापेक्षा सखिस्ती अगर मुसलमानां केला 
अखतां अधिक होई. उदाहरणार्थ, मुसलमानां बाह्मण ल्ञीवर बरात्कार 
केस्यावदरू ग्रृत्यूची शिक्षा रत्नागिरीष्या बुभेदारने एकदा गोठाबली 
होती, सप्माच्या शग्रजी कायद्याच्या इर्त हा मेद येत नाष्टी. अभेरिकेत ख 

प्रकारा भेद वारंदार होतो. एवदेंच नबे तर, पका चिनी गरहस्थार्ने एका 

१... 
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गोन्या बाईस पाऊस पडत असता छश्री देऊ केटी याब्रहर चिनी मनुष्यास 
५० ईर दड न्नाटेखा आहे. अस का तर, गोरी बाई अडचर्णीत असली 
व तिला मदत करण्यास चिनी पुं सरसावला तर चिनी मनुष्यास गोच्या 
बादैशीं अधिक सघटन ठेवण्याची सधि भिदे व तरी सधि नसावी असे 
तर लोकमत आहि. 

लोकमत स्वयस्फूतीनिं कायं करण्यास पगू आहि. ते नेद्मी आपल्या 
प्रतिनिर्धीय्या माभ धावत अस्तं किंवा जो स्वतस लोकाचा प्रतिनिधि 
म्हणवून घेतो त्याखा चिकरटत लोकमताचे राज्यकत्योवर् दडपण कधीं कर्धी 
पडलेसे दि तते. पण ते खरखुरर लोकमताचं दडपण नसून कारभाव्याचेंजे 

अतेवासखी असतीर त्याच मत होय. सवं जनतेची एकी होर्णे कोणत्याहि 
राष्टात शाक्य नाटी. सवं लोकाची एकी म्हणजेच सरकार. जथ छोकाची 
बराच वेव टिकणारी अशी लोकमतप्रददीकं सस्था आदे तेर्थे तिच्या ठार्यी 
राज्वाचे हक नकठतपर्णे जातात. एकञटीनें वागणास्या मजूरवगांच्या 
पुढास्याचं कारखानदारास एेका्वेच लागते. त्याचप्रमाणें लेकाच्या मतां 
ज्या सस्थात एकीकरण होते व्या सस्थाच्या हातीं काथनियमन बरेच येतं. 
लोकसत्तास्मकर राज्यात पगृ लोकमत सजीव व जोरदार करणाव्या ज्या स्था 

दिसतात व्याच अतिश्चय उत्कट स्वरूप अमेरिकेत दृष्टीस पडत, आणि या 
संस्था्च काय लक्षात घेतलं म्हणजे खासगी रीतीने तयार क्ञाटेस्या संस्था 
काय्यै तयार न्चाठेस्या सर्स्थास कशा विटादून लावतात ह छक्लात येईल. 

अमेरिकेम्यं सामान्य नागरिका दोन तीन वक्षीत एखाद्या वर्षी 
द घवा लोक निवडवे छागतात, भ्रामाचे अधिकारी, काडंटीचे अधिकारी, 
संस्थानाचे अधिकारी आगमि राष्राचे अधिकारी अश्चा सवं प्रकारचे लोकं 

निवडाषे छागतात. इतका सवे प्रकारच्या जागांस जे उमेदवार श््णुन उभे 
राहतात स्या सख्वौची माहिती नागरिकास कोटून होणार ? जेथे उमेदवार 
म॑नुष्यंविषयीं माहिती फारशी नाष्टीं तेर्थे हटा आपल्या जातीचा किंवा 
पक्षाचा अहि काय त्यादि विचार मनुष्यास्या मनात येण स्वाभाविकं 
आहे, आपस्याकडे ज्याप्रमाणे अधिकार हातात असकेठे रोक जकिसा- 
मधी नवीन कारकून आणायचा असेल तर आपल्याच जातीचा आणण्याची 
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खरपट करितात त्याप्रमार्गे पुष्कटढदा रखोकाकट्ून हयेणारी निवड जातीच्या 
तस्वावरच होते. अमेरिकेतीट सासनसस्थेत मनुष्याच्या पारमार्थिक 

मताचा विचार वगब्ठावा अरस कायद्याचे तच्व आशे खर, परतु रोमन 
केथोलिकाख किवा ज्यूस अध्यक्षपद् कधीहि मिढाठे नाहीं व बराच काल- 
पथेत तें मिद्ण्याचा सभवि नाही. जनतेंतीर मोटा भाग प्रटिष्टट आ, 
म्हणून बहूतेक प्रटिस्टटच देशाचा मुख्य अधिकारी होतो. लहानसहान 
हदे इतरास मिव्ठतात, पण त्याचं कारण देखील पुष्कर अशीं जात्तिमृल- 
कच असत. उदाहरणाथ, न्यूयोर्कच्या मेयरची जागा पुष्कदा कैथोंलिकास 
मिन्ाटी अहि आणि यत्च कारण न्यूर्योकं शाहरात आयरिश लोकाचा 
भरणा मोठा आहि हे होय. जातिमूलक बुद्धी खोकानीं मत्त देर्णे ह जर्ष 
चाकतं तसेच पक्षमूकक भावना्नीं मत देर्णे है देखील चाद अस्ते. जो 

मनुष्य उमेदवार भ्हणुून उभा र्हा त्थाची माहिती दोण हं फार जणा 
दाक्य नसतै म्हणून पक्षमूलक कस्पनाचा पगडा चसर्णे स्वाभाविक आहि. 
आपल्या पक्षाच्या मुत्सदयानीं अमुक उमेदवाराची निवडकेटी त्या अर्थी 
तो मनुष्य योग्यच असला पाहिजे दी कल्पना खोकात असते आग यामुर्ढे 

निरनिराठ्या पक्षाच्या कैद्रस्थानीं अक्तणाय्या मुत्सदयास्त आभि वटनाक्ष 

दा क्ति उत्पन्न होते राजकीय पक्षाच्या मध्यवर्ति सस्था व त्याचे स॑ देशभर 
पसरलेठे हात याचा एकदर वृत्तान्त आगे त्याचप्रमाणे त्याच्या कायं कर- 

ण्याच्या पद्धति या सकंचो हकीकत मनोरंजक आदे. या संस्थामर्य व्यवहार 
इतका दृष्टीस पडतो कीं ज्याप्रमाणे वतंमानपच्नात खाण्याच्या जिनसाच्या 
मोठमोल्या जाहिराती येतात स्याप्रमाणे अमक्याला मत दया भ्हणून 
देखील जादहिराती येतात. त्या जादहिराती माचिककार फुकट छापीत नाहीत. 

रीतीप्रमार्णे पैसे घेऊनच छापतात, पक्षाचे वक्ते पगारी असतात. चोींकडे 
व्याख्याने पगारी वक्त्याकद्ून होतात. अथात्, प्रस्येक पक्षाच्या मोटमोग्यां 
लोकाकद्भन व्याख्याने होतात तीं निरार्की. जो मनुष्य उमेदवार म्हणून 

उभा अक्तो स्याजवर सवै मोदहिमीचा खच प्रडत नाटी. तो आपल्या 
रशक्तीप्रमामे आपल्या पक्षाच्या संस्थेख वगणी देतो बव आपण उमेदषार 
म्हणून थोडे जास्त पैरे देतो एवढेच, कोणं कोटे व्याख्यान द्यावे, उमेद- 
वारानीं कोणकोाणस्या सिकणीं जव ह सवं त्या पक्षाचे व्यवस्थापक 
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ठरवितात आणि आपण ठरविकेस्या कायक्रमाप्रमाें उमेदवारास हिंडवितात ` 
निरनिरान्या पक्षाचीं क्रमिक पाठा्चीं पुस्तकं असतात. व्याख्यानाचे साचे 
मुख्य आफिसातील षार ठेखक तयार करतात, आणि भाडो्री व्याख्यति 

तीं वाक्यं चो्होकडे उद्गारतात. याशिवाय पक्षाचा जो मुख्य वक्ता 
असे त्याचा आणि सवै जनतेचा प्रस्यक्ष सर्ब॑ध यावा यासार्दी अरा 
वक्त्याचीं व्याख्याने फोनोग्राफमध्य घेऊन त्या फोनोग्राफच्या मार्फत त्यार्च 
श्रवण चोहोंकडे करवितातत. वर सागितर्स्या मतप्रसाराथ व लोकपरिचया 
होणास्या केव सर्वसामान्य चठ्वन्डी होत. पक्षाच्या खय्परी्च क्षेत्र 
याहूनहि अधिक आहे. त्या खटपटी म्हटस्या म्हणजे सवे मनुष्याना नाना 
उपाण्पनीं आपस्या पक्षात कायमर्च अडकवून ठेवण्यास्ा्टीं उपाय योजर्णे. 
अशा उपायापेकीं एक मुख्य उपाय म्हटला म्हणजे मनुष्य जेब्हा कायन्याचे 
अडचर्णीत सापडला अरे तेब्ा त्यास मोकठे कर्णे, कोणाला अधिक 
जोरा मोटर हाकस्याबदर पोलिस पकडलं असर म्हणजे त्याने आपल्या 
पक्षाच्या सूत्रचालकास म्हणजे ° बोस् ̀ छा कटवा. सूत्रचालक पोकिसची 
सखमजूत करून खटला काद्वन टाकील. कोणी रविवारीं दारू चोरून विकण्या- 
बहल सापडत असेल तर त्यालाहि पक्षाचा नेता सोडवून आणील, 
वंचच आपस्या पक्षाच्या कोणा मनुष्याची नोकरी सुर्खी असेक तस व्याल 

ती कोट तरी खछावृून देण्याची खटपट त्या पक्षाचा मुख्य करील, हा पक्षाचे 
महत्व कायम राखण्याकरिता उपकाराचा उपाय श्चाखा. दुसव्या निर- 
निराव््या पक्षाच म्व कमी करण्याकरिता ज उवाय प्रचारात आणतात 

त्याच्यामध्य खोट किती बोखार याला घुमारच नसतो. पक्षास्या लोकास 
हँ ठाऊक ज्ञा आहे कीं अशा गडबडीच्या वेटेख कोणी मोठा मनुष्य 
कोरौत खटला नेत नाही. आगे एखाद्या नेखा तर टीकच श्चाटे, त्याचा 
वेक आयताच अडकटा गेला आणि त्याची चदवढछ त्या मानां बद् 
पडली, शिवाय जे खोट बोखायच ते देखील कार काठजीपूवक बोरण्यात 
येते. खोरी विधान प्रत्यक्ष करू नयेत. ज्याच्यापासून रोकाची गेरसमज्त 
होश अशीं विधाने बेलाशक करार्वी. पैसेखाबूपणाचा आरोप करं नये, पण 
तो ध्वनित करावा. उदाहरणा, अभक मनुष्य अमुक हुष्ट्यावर असताना 
त्याचा पगार अमुक होता, त्याचा घटना त्यावेढचा खच अमुक असला 
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पाहिजे, असे गणित वर्तमानपत्रात माडर्व आणि त्या दिवसामरध्य क्षरेल्या 
भिढकतीत व्याने अमुक किंमतीचं घर बाधर्टे असं म्हणून त्या षराचा 
फोटो यावा, तसंच मनुष्याच्या कित्येक घरच्या खासगी उखान्यापाखान्या 

काटून त्याहि चवादल्यावर आणण्याचा परिपाठ आहे. निरनिरान्या पक्षाचे 
हे जे सूज्रचारख्क असतात सत्याना मताबद्र मोटीशी फिकीर असते अश्चातलखा 

भाग नाही. राजकीय पक्ष अथवा त्याची कार्यकारी सस्थ। म्हणजे कार्हीतरी 
` तचस्वाखालां एकत्र ज॒टलेदस्या लोकाची आपै खासगी हित साधणारी 
सस्था असते. पुष्कठठदा ह खासगी दित साधण्यासा्ठीं किंवा पक्षाच हित 
साधण्यासाटीं नगरार्च, सस्थानाच किंवा राष्टाचं हित बाजूस करण्यास 

पक्षाचे सूत्रचालक मागेपुदढं पहात नाहीत. पक्षाचे सून्नचालक एकमेकाग््या 
फार विरुद्ध असतात असंहि नाही. त्याचा एकमेका विर्यं स्नेहभाव असतो, 
एकमेकात दढणवन्छण अस्ते. या पक्षाच्या सृत्रचालकाच्या तडाख्यावरून 
एखाद सस्थान किंवा शहर सोडावयाचं फिवा कोणतीहि सुधारणा षडवृन 
आणावयाची असे जेब्हा लखोकानीं योजिले असेल तेन्हा परस्परविरुडध 
पक्षाचे स॒ज्चालक समाटाखालीं हस्तादोखन करतात, व्यवक्षर न समजणारा 
अथवा प्रामाणिक, श्हणज सावेजनिक पेशाची अफरातफर् होते स्याविरुड 
ओरड करण।रा अथवा व्याविरुद्ध आपै वत॑न ठेवणारा वर्मं समाजात 
निमीण न्चाङा म्हणजे दोन्ही पक्षाचे सूत्रचाखकं आपसात असं ठरवितात 
की, तुम्ही बदमाप्र मनुष्याख पुटं करा, आम्ही बदमाध मनुष्यास पुटे करतो. 
तुम्ही जिकलं तर वुम्हीखा, आम्ही जिकठं तर अगम्ही खाऊ, पण हे 
व्यवहार न समजणारे सुधारक नकोत,. 

इग्लड़ात खोकसत्तेची जी गेल्या १५० वषांत वाढ श्चाटी ती, मुख्य 
कारकुनी ऊकफ मुख्य प्रधानाची जागा आपल्या हातीं पडी, व ती परान 
घेण्याकरिता मधून मधून छोकजाखति करावी आणि छोकाचीं मतं ती जागा 
भिव्ण्याकरिता आपल्या तर्षैनें वच्छवून व्याकीं, प्रसंगीं या प्रकार्या खटपटीं 
करण्याकरिता मताचा तुटवडा पडला तर आपल्या पक्षास्र बट्कटीः 

आणण्याकरिता मत देण्याचा हकः अधिकाधिक वादन द्यावा याप्रकारव्या 
मुत्सद्याल्या खटपटीनें ज्ञाली, उदाहरणाय, एखाद्या माल्गुजाराला आपला 
वसूर जुन्या दिवाणजीमार्पत होत ना्ीं असँ वटक म्हणजे ञ्या मनुष्या 

भ~. 
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मार्फत वसूल होश्क अखा दिवाणजी तो नेमील आणि या परिस्थितीमुटें 
पादा खटपटी मनुष्य काम करीत असलेल्या दिवाणजीस नालायक 

टरविण्यास कुढ्ांख असा उपदेश करीर कीं, / तुमच्याकड्न पेसा फार 
कटोरपणाने वसूल केला जातो आणि तुमच्या हिताक्ररितां दिवाणजी काही 
करीत नाही. तुमच्याकट्कन वसूल करावयाचा तो तुमच्या सोन घेतला 
धाषिजे आणि तुमचे अमुक अमुक हित पाहि पाहिजे. अतं सांगून तो 

कुट्टांस चेतवील आणि मालगुजारांस असं भासर्वील की, लोकांच्याकद्भन 
वसूल ब्हावयास या लोकप्रिय मनुष्या नेमस्यास सुलभ जाईल. असें 
घारंवार ऊं लागल म्हणजे माल्गुजाराचा कारकून कृगनीं नेमावा 
अक्ता प्रधात पड्क लाभेल. 

रग्कंडच्या ल्ोकसत्तेच्या इतिहासांतीर खरे धागे हे आहेत आणि 
नाकीचं सवै काम्य आहे. 

इग्छंडमध्यं खोकांसत अधिकाराचा अंश राजाकट्कन दिखा गेला आहे; 
पाटमेन्टच खरे कतव्य लोकांच्या गरजा राजास कव्टविर्भे हं अदि व तें 
कर्तव्य दाखविणारे विधी व मंजर अनून शिछछछक आहेत; तथापि व्यवहारांत 
सत्ता हाऊस ओफ कं1मन्समधील बलवान् पक्षाच्याच हातीं आहे, 

अभेरिकेमध्यं सव जनता हीच शासनविषयक धर्मशाल्नाच्या दष्टीनें 
सर्वसत्ताधारी आहे. 

सवे लोकांस एकत्र जमवून काये करणे अक्क्य असतें; यासाटीं सर्वं 
लोकांस आपै मत व्यक्त करतां य्व आणि कायं केरतां य्व म्हणून 
प्रतिनिपिसत्ता अरितत्वांत येते. प्रतिनिधी निवडावयाचे स्वांत देखी जेथे 
स्वै जनता संख्येन अवाढन्य आणि आपस्या कतैग्यासेबंघाने दुलक्ष करणारी 
अश्च स्वाभाविकपर्णच असेल तेर्थे ज्यांना मत असे अशा लोकांस पढवून 
सपस्वा तन्त्रांतहे कोक पुटे आणुन त्यांस मते भिव्वुन दयावयाचीं हा 
किव्येकांचा धंदा ज्ञाण्ला असतो. या मतदाराच्या दिर मास्तरांचं उपजीवन 
होण्यास् ज द्रव्य ल्ग्तते दोन तच्छांनीं उत्पन्न करण्यांत येतं, एकतर, 
आपस्या तफेचे लोक, अधिकारावर आणुञम सरकारी पेदाचीं कन्व 
बेण्यास्या मिषा चोरी कर. बसर, कायदे करणान्या कोकांस्या हातीं 
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ज्या सपत्तिमान् लोकांचे अगर कपन्याचै बरेवाईट करण्याचा अधिकार 
अषि त्या कोकाकट्धन किंवा सस्थाकटडून +" व्गणी » देर्णे. थो प्रकारचा 
पोकिरिक्सचा धदा करणान्याना पोँङिटिशियन म्हणतात व जे शोक 

मवदारास दिल देऊन सत्ता आपल्या हार्तीं आणतात व्यांस्च बसि (5058) 
म्णतात, मतदारांख जी इड्रू द्यावयाचीं तिच्या पद्धती अनेक आहेत. 
भोढ्धखर खोकाना किंवा सामान्य जनतेस तरवे सांगून वटबावयाच आणि 
विरेष खटपदी व॒ चटठवस््या खोकास अधिकार हाती आस्यानेतर 
नोकस्या दयावयाच्या. 

जेथं प्रतिनिधिसघ मोटा असतो आणि तो बराचसा आपस्य 
मानाकरिता अगर किफायतीकरिता लोकप्रतिनि्धीच्या खुच्यीवर येऊन 
बसतो तेर्थे त्याचं एकमत करण्यास मतविषयक उपदेश हा तर शटातोच, 
तथापि व्यापेक्षाहि जास्त परिणामकारी उपाय म्हणजे त्याची किफायत 
होईल असे व्यवहार त्याच्या हातीं ठेवर्णे, लाच दर्णे, वेश्या पुरविणे इत्यादि 
प्रकारदहि होतात 

१९१० साट्च्या केन्रुवारी महिन्यात न्यू जसी सस्थानच्या प्रतिनिर्भीञ्या 
सभागहामध्यं प्रतिनिर्घीच्या उपयेगाकरिता वेया आणल्या व स्यानदल 
गन्हर्मरनें आक्षेप घेतस्यानतर नयु जर्सीच्या नसनं गन्हनैरास गप्प बसण्याख 
सागितलं व गब्दर्नर भिन्नेपणानें गप्प बसून बहिर गेखा. यावद जनतेस 
फार लाज वाद्रून व बत॑मानपल्लात फार बोभाय होऊन न्यूजसीच्या बोसना 
पुटे चागला मनुष्य -गन्दूर्नरच्या जागीं आणे माग पड व यामु 
ड. विल्सन यास न्यूजरसीचा गन्हनेर होण्याची सधि भिढकाली, - , 

कधी कधी रेस्वे कपन्यांना वंभरे आपस्या माकूकीच्या जभमिनी 
नामधारी रकिमर्तीस प्रतिनिर्घीना, रेस्वेच एखादे चिल पाख. ब्हाबयार्च 
असल्यास, विकान्यां लागतात, 

पुष्केव्ठदा असं विधान करण्यात येतं की अमरेरिकैतीर अध्यक्षपदावरं 
अष्ठ गुर्णाचा मनुष्य येणार नाही, बहूतेक प्रेसि्डेट हे सामान्य प्रकारचे 
मनुभ्य असतात ह विधान गेस्या वीच बधो चा इतिहास पाहि तर कोर्णी 
बेरोमर म्णणार नाही. का कीं, ँकिन्छे, रूशवेर्ट, टाफ्ट, विरने, हे सर॑ 
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चागस्या योग्यतेचे लोक होते यात दौका नार्य. तथापि सामान्य मनुष्य 
अध्यक्षपदावर आल्याचा अनुभव अमेरिकन राष्टासर पुष्कट्दा आला 
आहे आणि याला कारणैहि देण्यात येतात. 

एक कारण असं देण्यात येतं की+ ज्या मनुष्याटा कारी अंशी 
अधिकार वापरावा लागतो त्या मनुष्याखा पुष्कढ्ठाना नाखूष करावे 
लागते आणि स्या रान्न अधिक उत्पन होतात. अधिकारपदावर आस्या- 
नतर् न्यायाखारीं पक्षाच्या अनेकं रोकासर नाखुषघ करावें लागले म्हणजे 
नालृष श्चारेखा वर्म त्या अधिकास्यावर उल्टतो आणे त्याला पु साधे 
देत नार्ही- यामुढें नेमी पुजान्याच्या त्रानं चाल्णारे देव पुटे येतात, 

याशिवाय दुसरी ही एक गोष्ट लक्षात ठेव्टी पाहिजे की, ^“ लोक- 
संग्रह › हैच ज्याच ध्येय होतं त्याला कोणच्याहि विषयाचँ ज्ञान मिढवि- 

ण्यास अवकाश्च कमी भिरतो, राञ्य जखविण्यास जे विविध गृण लागतात 
ते संपादन करण्यापेक्षा निरनिरान््या खोकास खूष कस करार्वे, त्याच्या भिन 
अपेक्षातून कार्यक्रम कसा आखावा, या त्च ज्ञान त्याला फारतर 
भिखविता येक आभि सामान्य तहेच्या कायकस्य।स इतपत ज्ञान पुरस होते. 
जर खमाजाचा प्रत्येक अवयव स्वहिताविषर्यीं जागरूक असे तर निर- 
निराया मागण्या करणारे निरनिराटेे पक्ष पाहून त्यातून मागे कादण्या- 
त्क कार्यज्ञान पुरेस होईल. तथापि समाजाची प्रगति विष जोरारन 
करावयास यापेक्षा निरान्या प्रकारच्या मनुष्याची आवश्यकता असते. 

पक्षाची घटना ष कायं समजण्यासाटीं ह पक्षाचे यत्र पैसा उत्पन्न 
कसा कैरते हं हि समज पाहिजे. पैसे उत्पन करण्याचा एक सर्वमान्य प्रकार 
म्हणजे लोकाकट्कन ^ वर्मण्या › वसू करणै. हँ वर्गणी वसूल करणे एखाया 
धर्मांदाय हस्थेच्या वर्गणी वसूल करण्यास्यौ पद्ध तीपेक्षा निराल्या प्रकारै 
अस्ते. काटी लोक तात्त्विक बुद्धी वर्मणी देतात, कीं लोक एखाद्या 
भावी कायदयाचें सकट येणार अहि तं टढछव व त्याकरिता आपल्या पक्चास 
जोराने मदत द्यावी अश्चा दृष्टीने बर्ग॑णी देतात. काषीं खोक ज्या दृष्टीने 
पोलिखटा वर्ग॑मी देतात त्या दृष्ठी्नेच पक्षारा वर्मणी देतात, काही गोष्ठी 
पुस्तकी कायद्ाभ्रमानें गुन्हा समजल्या जातात. उदाहरणार्थ, रविवार्यी दारू 
धिकर्णे, डायटेन्सद्िवाय, कोक्रेन विकर्णे, बेशष्याग्ह चालविर्णे, या स्वं गोष्टी 
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कायद्याने मना अहित. या गोष्टी राजरोसपणा्न चाल्विण्यासा्टीं जशी 
पोलिसला ' वर्मणी ` यावयाची तशीच या पक्षानाहि वर्मणी द्यावयाची. 
म्हणजे त्या मनुष्याकडे कानाडोक्ा करण्यास पक्षाधिकारी पोलीस 

सागतीछ. कां वर्गणी धाकदपटशाने भिढ्विण्यात येते. शासनाचे अधिकार 
एका पक्षाकड्कन दुसय्या पक्षाकडे गे म्हणजे अनेक अधिकारी स्थानभ्रष्ट 
होतात आगे यामुटे जे अधिकारी कामावर असतात त्याना दोन्ही धक्षास 
खूष ठेवर्णे भाग पडत, म्हणजे ते दोन्ही पक्चाना वर्गण्या देतात, वर्गणीर्नँ पैसा 
वसूल करणे हा एक माग ज्ञाला. परतु व्याहूनहि अधिक मह्वाचा मार्ग 
महरा म्हणजे सरकारी अगर म्युनिसिपाछिरीचीं कन्नाटे होत, हिंदुस्थानात 
पच्छिकं वक्स डिपाटमेंटमर्यै कत्रा भिव्छविण्यासारीं जसे अधिकान्याचे 
हात ओके कराव लागतात स्याप्रमाणें अमेरिर्केत जो पक्ष प्रचढ असेल त्या 

पक्षास वर्मणी द्यावी लागते. कधीं कधी शमर रपयाचं काम करण्यार्च 
कंश्राट ५०० किंवा १००० रपयास्र देण्यात येतं. आणि अशा प्रसंगीं जी 
योग्य फायद्यापेक्षा अधिक रकम कटूक्टरछखा जाते ती रकम कत्राद्दाराकद्कन 
सून्नचाखर्काय्या हार्तीं जाते. 

सवे खोकास एका पक्षाखाटीं अडकवृून ठेवण्यासाटीं पक्षाच्या सून्र- 
वालकाच्च काय काय पसारा माडवा लागतो याची कल्पना स्टजच येदं, 
च्याचदा खोकास पक्षाभिमानार्ने भाषरून टाफण्याकरिता वाड्प्रय तयार 
करणें, वक्ते तयार करणे, हँ काम असर्तेच. आणि यासरा्टीं आप्टे तुणतुणे 
कायमचें चाद ठेवण्यासाटीं अनेक दैनिक व साप्ताहिक पन्ने हाताशीं घरावीं 
रागतात. पुष्कढ्छदा ष्टी दैनिक परर केवट आपस्या पक्ताच्या गि्छादकी- 
वरच चाद शकतात व पृष्कक्दा त्याना पक्षाकदून 819४ ऊ्फं बगेणीची 
मदत मिन्छते. लोकाच मन वट्विण्यासाटीं स्याना मत देण्यान्या दिषक्षीं 
गडा तयार ठेवर्णे किंवा ज्याला मत देण्याकरिता परगावीं जाव खागत 
असेल त्यास भाडयाचे पसे देँ ह प्रकार नेहमी च चाट असतात. शिवाय 
मत देण्यासार्दीं प्रसगीं नामरिकास खाचहि दयावा लागतो. असो. 

ज॒ स्थान शोकश्चासित आहे आणि सुरूतानी पदधतीन॑ं ज्या 
संस्थानचें राज्य चानले आहे त्या दोष्टोंमधील प्र्जेत महस्वाचे फरक दिसून 
येतात्त- रोकदयासित राज्य चारिणे कटिभ्र आदि. तयाम असस्या राष्राख 
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प्रत्येक नागरिकास चागर्टँं शिक्षण भिढ्णे अवद्य होन कारण सस्थारक्षक 
शिक्षण सवे जार्तीसि दिल्याशिवाय प्रजासत्ताक संस्थान चा्गच शक्यं 
नाही. सस्थारक्षक शिक्षणाचा भाग जब्दा प्रजत दष्ठीस पडतो तेब्हा संस्था. 

नाचं स्वरूप पाक्टस्याश्िवाय राहत नाहीं. एकतर, परज्वक्र येऊन त्याचा 
विध्वस होल किंवा देशातस्या देरातच स्याचे शासनस्वरूप पालटेल, 
प्रजासत्ताक राज्यातीर जनतेचं दुसरे एक लक्षण अप्त आहे कीं, तेथे 
खछोकाम्ये शिक्षणा्ने किंवा अन्य उपायानीं सादृश्य बरेच उत्पन कर्षे 
खागत. आणि यासा्दीं परक्या देशान आलटेस्या लोकास ' अमेरिकनारन्च > 
करण्याकरिता अमेरिकेत फार जोराचे प्रयत्न चाद् असतात वेसरश्या- 
विषर्यी प्रजासत्ताक राज्यात फार मसहिष्णुता असते. प्रजासत्ताक राज्या- 
मधीरू खोकात परस्पराचं दढणवलण पुष्कटठछ पाहिजे. लोकास पुटं येण्या- 
सार्टीं मतं भिन्छवा्वीं कागतात आणि तीं मतं मिव्छविण्यासार्ी पुटारौ 
होऊ इच्छिणान्यास सवोश्ली स्नेह्भाव ठेवावा कागतो. प्रत्येका गाषातल्या 
अनेक म॑डव्ट्वी ओब्डसख करण्याकरिता प्रयत्न करावयाचा व व्या भोढगखी 

कायम राखावयास्या याचा परिणाम लोकाच्या रोजच्या स्यवहारावरहि 
पुष्कट होता, प्रजासत्ताक राज्यात मोठेपणा भिढल्विणै व कायम राखणे 
या गोष्ठी इतर नागरिकाबरो्र सोजन्यानं वागस्या्नैच सिद्ध दोतातं आणि 
त्यामुर्टेे तेथील अधिकारी सोजन्ययुक्त असतात. पण जेथे मनुष्याचें महत्व 
आपल्या गावातील म॑डन्डीच्यामार्फत आले नस्ते म्हणजे वन आटे 

असत, तेथील राष्टूसेवकामध्यं म्हणजे सरकारी नोकरामर्ध्ये उदामपणा 
दिसून येतो. मोग्या पदावर जी मंडन्डी अषतात त्याच अनुकरण सामान्य 

करतात श्हणून प्रजासत्ताक राज्यात स्व जनतेला एकमेकारीं सौजन्यार्नँ 
वागण्या्च वदण काग. उलट राजशासित देशात मोग्धा अधिकाच्याच्या 
अगींजे गुण दृष्टीस पडतात किंवा त्याची जी वागणुक दृष्टीस पडते तिची 
नकट मोटेपणाचा आव बाङूणास्याम््य दृष्टीस पडते ब समाजामर्ध्ये एक. 
मेकाविषयीं बेपवाई वाढते, प्रजासत्ताक राज्यात आणि राजखशाचित रान्यांत 
आणखी एक भेद भ्हटला ग्हणज मीतिमत्तचा शोय. दरबार अणि 
द्रबारच्याभोवतीं असलेला सुखावलेखा परतु काम करू भ चहणारा वर्म 
असतो त्याला राजास खूष करण्याकरितां माना बरेवाईट उपाय योजंविं 
लागतात ब स्यायोगानँ त्याची पृष्क्ड नैतिक दुगति ज्ञी असते. 
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आताप्यत केेटं विवेचन एवदढे दाखवीट कीं लोकसत्ता बाठली 

म्हणजे समाजाची आर्धक व्रद्धि होदल असं नादी. 

इतके म्हणता येई कीं एखादा पक्ष अधिकारारूढ असछावत्या 
पक्षान अधिकाधिक सुधारणा केल्या नाहींत म्हणने व्यास बदनाम करण्या- 
करता दुसरा पक्ष खटपट करू लागतो आणि तो निरनिरान्न्या सुधारणा 
केल्या नाष््ीत म्हणून देखील दोष देऊ लागतो, अथ।त् ह भवितव्य टाठण्या- 
करिता अधिकारारूढ वर्म आणि अधिकार दिसकावृू पाहणारा वग या 
दोहोसदहि जागरूक अखावे लागते, व अशा स्थितींत प्रजेच्या सुखाविषर्यीं व 
मागणीविषर्यी अनास्था फार दिवस राह्णें शक्य नसते. शिवाय अधिकारी 

लछोकातूनच निवडावयाचा प्रसग उत्पन्न क्षाल्यान पुष्क लोक सार्वजनिक 
प्रभाचा विचार करू छागतात ब॒ या तद्डेच्या परिस्थितीत अधिक 

प्रगति होते, 

तथापि हं लक्षात ठेवले पाहिजे की, आार्थेक उन्नतीसाढां प्रयत्न 

अनेकविध करावा रागतो, आभि त्या प्रयत्नाचा लोकस्ते प्रत्यक्ष संब 
योडा आहि. 





टीपा 

पर. ५ ओन्ठ १: " मार्ली बारा वर्षाची कामगिरी ` यारेवजीं " माञ्च 
बारा वषांचं काम › असें पाहिजे 

१. माञ्या आयुष्याखा वक्रगाते 

पान १- प्रस्तुत उतारा ““ माच बारा वर्षाचं काम ऊफ ज्ञानकोश- 
मंडव्छाचा इतिहास ` या पुस्तकातीर दुसन्या प्रकरणातून वेतला आहि. या 
पुस्तकासबंधीं केतकर स्वतः प्रस्तावनेत छिदहितात, ^“ हं पुस्तक लिहिताना 
मी आपल्या मनात ह कोणासारखीं लिहीत आहे असं विचारस्यास अर्घे 
सागता येद कीं, ज्ानकोशासखारखा मोठा प्रथ करू इच्छिणारा जो कोणी 
असुं शके त्यास आपला अनुभव सागावा अशी कस्पना मनात ठेवून हं 
पुस्तक लिहिर आहे. हं केवन्ठ आत्मचरित्रनात्मक पुस्तक न्ह 
ज्ञानकोशाच्या पूर्मशद्रणाचा प्रसेग सुमारे २०।२५ वर्षानीं येईल. त्यावेेस 
माद्या अनुभव मी सागण्यास् असेन अशी माक्ष खाजी नाही... . 

पान ७--ग्रथमाला-प्रो, विष्णु गोर्विद विजापूरकर यानीं १८९६ 
सार्लीं सुरू केठेठे मासिक. 

२. ज्ञानकोश्ाच्या कल्पनेची उत्पात्ते 

पान ११- वेन्स्टर ८ १७५८- १८४२ ) इग्रजी भावेच्या प्रख्यात 
शब्दकोशाचा करती. 

पान ११ जोन्सन-- डा. जीन्सन ( १७९९-१८८४) प्रसिद्ध आग्क 
लेखक, निवधकार् व टीकाकार. 

पान १२ जीविराख बायोछोजी : सामान्यतः मरार्दीत बार्योटोजी 
या अर्थानि " जीवशास्र › हा शब्द वापरतात, बार्योलेजी या अथीं प्राणीशाख्र 
असाहि शब्द वापरतात. ^ प्राणसशाख्र ` यपेन्षा ^ प्राणिराख › ज्या कारणान 
अधिक निर्दोष त्याच कारणान " जीवशा रेक्षा “ जीविक्षाल › (जीविन् + 
छाल ) रा सन्द अधिक निदो असें केतकराच मत दिषत,. 
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पान १६- रामानंद चतजीं सुप्रसिद्ध इग्रजी मासिक ' मोडनं 
रिव्ह्यु" याचे सपादक. जन्म १८६५ मृत्यु १९४३. मोडनं रिव्द्य ह मासिक 
१९०७ साखी सुरू ञ्चाठे. “ते नद्यो समाजाचे कटे अनुयायी व राजकारणात 
पूणं स्वातत्रयवादी होते .. याच्या निर्भीड व स्पष्ट विचारसरणीमुढे, तसंच 
हिंदी आकाक्षा स्पष्टपर्णे माडण्यास्या पद्धतीमुके यानी जगातीक विचारवत 
लोकात मानाच स्थान पटकावले होते. (अर्वाचीन चरिज्रकोश . चित्राव). 

पान १७--अश्युतोष युकजीं कलकत्ता विद्यपीठाचे निमोति 
व आधारस्तभ, जन्म १८६४ म्रव्यु १९२४, सुप्रसिद्ध राजर्काय पुढारी 
शामाप्रसाद् मुकर्जी याचे दहे वडील होत. 

३. आपटं बौद्धिक दास्य आभि पाश्चात्य पाडित्य 

( माह्चं बारा वषौचं काम प्र. ११२ ते १२३) 

पान २१--प्रवर-प्रवर याचा अयं ्रेष्ठ पूर्वज असा आहि प्रत्येके 
द्विजाला गोन्न व प्रवर याचा उच्चार धमंकृस्यात करावा खागतो. गोत्र हं 
कटबनाम होय व प्रवर म्हणजे पूव॑जनार्मे होत. उदा०-"" आंगिरस 
मारम्याश्व मोद्रल्येति क्निप्रवसन्वित सुद्लगोचोप्तक्नः ” 

पान २१-आश्वलायन- क्रगवेदाची दी पकशाखा आहे तीत्या 
दराखेचा प्रवतंक आश्वलायन याच्याच नवं प्रसिद्ध अहे, ष्टी शाखा 
महाषरातच प्रसिद्ध आहे. 

पानं २१- सामवेदी ब्राह्मण प्राचीन-का्टीं वेदपटणातीख 
विभागणी वरून ब्राह्मण जातात षोटश्चाखा पडल्या. उदा. महाराष्रात असखेल्या 
ऋग्वेदी व युय॑दी या शाखा वेदपटणमूककच आेत. सामवेदी ब्राह्मण 
गुजरार्थेत आढकतात. 

पान २२- ओव ९- मला सष्टज मित यारेवजीं मला अभेरिकेत 
खष्टज भिटत असं ह्वे. 

चान २५-यास्क-द.स.प्. सु. ८०० ते ७०० या काठात होन भेके 
प्रसिद्ध वेदिक भाष्पशालश. यानं वेदषिथरणासारी निरूक्त हा प्रेय रविम. 
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सायण ( मृ. १३८७ ) विजयनगरच्या राजक्रुलात अतिशय मान्यता 
पावला प्रसिद्ध पडित, हा प्रधानहि होता. याचे वेदावरील भाष्य प्रालिद्ध 
आहे. हं प्रचड कायं त्याने इ. स, १३८१ मध्यं पूर्णं केर, 

पान २५-ञ्चैदाचेस्ता-पारीं लोकाचा धर्मग्रथ. धर्म॑सस्थापक क्षरतुषट 
ज (इ.स. प्रू ६६० ते ५८२ ) याचा उपदेश या ग्रथात सकलित केला आरै, 

पान २७- हिंदु युनिष्हसिंटी-प. मदन मोहन मालवीय यानीं 
काशी येर्थं १९१५ साखी हं विद्यापीठ स्थापन करट. 

पान २८- मकस मुद्र -( १८२३-१९०० ) वुल्नात्मक भाषा- 
दराखाचा प्रसिद्ध जर्मन पडत, विशेषतः वेदिक वाड्याचा पाश्चात्याना 
परिचय करून देण्या्च मरीव काय त्याने क्ट, 

४. नागपूरव्या गाडति 
( आशावादी, प्र ४६्ते ५२) 

पान ३५ - सिष्दिल सष्डिसची पर्षा मागणासी कम्रिस- 
सिष्हिल सर्िदिसनची परीक्षा इग्लडमध्ये ह्।त असे आण तिला २१ व॒र्ब 

ही बयाची अयहोती या दोन्ही सोष्टौ ददी तरुणाच्या मागोत भोग्या 
अडचणीच्या होत्या. म्हणून कप्रिसच्या आरंभीच्या मागण्यात सिच 
सर्टहस्ची परीक्षा द्िदुस्थानात ब्हावी व वयाची मर्यादा थोडी बाठबाषी 
अशी एक मागणी असे, 

पान ३७-जनकासार खा ब्राह्मणेतर-सीतेचा पिता, भिधिलेचा राजा. 
ह्य क्षत्रिय होता, परतु यानै अध्यात्मवियेवरहि मोठा आधिकार मिदविा 
होता. याने साविल्लाच्चि दही विद्या सुपादिटी दोती. तो तत्वक्न म्हणूनहि 
प्रसिद्ध होता, 

५, पोठिटिकठ छव कसा असावा 
(सकीणं लेख, १७०-१८० ) 

पान ७७--सष्टैट्स् ओ।फ ईडिया-- नामदार गोखष्े यांनीं स्थापन 
केरी राजकीय कार्यांची व कायैकंते तेयौर करण्याची संस्था, (स्था. १९०५१ 
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राजकारणाचा शाश्च अभ्याक्ष व ध्येयनिष्ट॒जीवनक्रम या दोहोीबहर या 
संस्थेची आजहि ख्याति आहे. पडत हदयनाथ क्रुञ्चरू हे या संस्थेचे आजे 
अध्यन होत, पणें येथील सच्हैटस् ओफ इडिया हं या सस्थे्चे मूठपीठ होय. 
तिच्या शाखा हिदुस्थानभर आहेत. 

पान ४९-दादाभाई-- पूणं नाव दादाभाई नोरोजी. आधुनिक 
भारतीय राजकीय चटवव्डीच पितामह. जन्म १८२५ मृस्यु १९१७. 

रा सभेच्या आद्यसस्थापेकीं पमुख, तिचे तीन वेच अध्यक्ष; स्वराज्य 
या राजकीय व्येयाचे जनक आणि अर्थसास्नास्या सदाय्यार्ने सरकारविरुदढ 
छृटणारे पहिले जहार टीकाकार्, 120९ शा शात् [का व्नी 1 पर पा 

10५19 हा त्याचा प्रसिद्ध ग्रथहोय ते काही दिवस बडोदा सस्थानचे 
दिवाण होते, त्यानीं मुबदेत रुजराथी ब मराटी साका काटल्या 
व॒ १८५१ मध्ये ' रस्त गोपतारः (सत्यवक्ता) है गुजराथी 
मासिक काटर्छ, 

पान °४-थिभआसोपफ्मी-न्युर्योकं येथे १८५८५ साली स्थापन 
ज्ञाटेला अर्वाचीन काटातील एक विख्यात धार्मिक सप्रदाय, या सप्रदायाचे 
प्रव्त॑क व॒ अनुयायी उदारमतवादी असून सर्वं धरममाचा समन्वय साधू 
पातात. मादाम् न्टन्हटुस्की, कनल अर्काट व भिसेस बेक्षट् याच्यासारखे 
या संप्रदायाचे प्रवर्तक युरोपिवन् असखे तरी स्थपैकी अनेकानीं रिंदुष्थाम 
हाच आपला देश मानस्यामुदढं त्याच्या कायोचा व्याप हिदुस्थानात्तच फार 
वाढला. ॐ केतकर याचे या सप्रदायास्तवधीं मत चाग नच्छते व त्यार्नीं 
आपल्या स्वभावाखा अनुसरून प्रत्यक्ष जानकोशातदहि या सप्रदायास 
कोपरखन््या दिल्या आहित. या सप्रदायात आधुनिक विज्ञान जमेश्च धरून 
गूढ विदयेचै स्ोधनहि बर॑च क्षालं आहे 

६. नगरसवध॑न आणि नगरसौदयं 

(कीर्णं केख, धृ. १२६-१४९ ) 
पान ५८--पाडता रमाबादे--( १८५८१९२२), अनतशाली 

डोगरे या पडिताची ही मलगी. स्री-शिश्चणाज कडवा विसेष् असकेस्या 
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कालात पत्नीस व मुरखीस सस्त शिकविस्याबद्ट अनंतशास्रीना समाजा- 
चाचा तीतर विरोध सहन करवा खागखा. पोटासार्टी ते मुखाबाढाखह 

देराभर भटकरले. आर्ईबाप वारस्यावर. रमाब्ाईेनीं शेवटी कलकरस्यास मुकाम 
केका. त्याथ्या विद्रत्तेची तेर्थे ख्याति लाटी, व्या उत्तम बक्त्याहि होत्या, 

कलकच्यास व्यानं एका भिन्नजातीयार्शी विवाह केखा, परत १९ महिन्या- 
नीच त्याना वैघक्य आर्ट. तरी त्यानीं न इगमगता अनाथ ल्ियाची खेवा 
करण्याचै कार्यं हातीं पेते, १८८३ साली व्यार्नीं शिक्षणासाटीं पाश्चात्य 
देशात प्रवास केडा. तेय एका कलिजात प्राध्यापिका दहोण्याहतकं त्यानीं 

ज्ञान सपादन कटे विलायतेत असताना व्यानीं सिस्ती धमं स्वीकारला, 
१८८९ सां भारतात परत आस्यावर त्यानीं केडगाव येर्थे दित लिया- 
साठी नुक्तसर्दन नाबाची सस्था काटिली त्या ६९२१२ सां वारस्या, 

पान ६१- ना. गोखले यांनीं भगिरेके बिड- १९११ सालीं 
ना. मोपा कृष्ण गोले यानीं मध्यव्रति कायदेमडन्डात; सक्तीच व 
मोफत प्राथमिक शिक्षण सरकारने द्यावे असँ बिल आणे, 

पान ६७-- अनाथ बालिकाश्नम -- १५-६-१८९६ रोजी अनाथ 
नाकिकाश्रम मडग्टी स्थापन न्षाटली, १-१-१८९९ रोजीं आश्नरमाचै प्रयक्ष 
कायै सदाङ्किव पेटैत पेरू गेटाजवन्ड गोरे याच्या वाडचयात सुरू क्षाँ 

पान ६४-सर चास माटेट-( १७५२-१७९८ ) हा इ. स. 
१७८८ मध्यं पुणे दरबारी इप्रजाचा वकील होता. याचे दुखय्या बाजीरावावर् 
चाग वजन होते मराग्वाचं वचंस्व कर्भ करण्याची यशस्वी राजकारण 
याने केर्ल. राघोबाद्ादास यानेच मदत करून सुरते ईप्रजाकडे गोहो चवि, 

७. आई आणि पुल्गी 
विचक्षणा, पृ. २४२-२५५. 

पान ९१-मारताचं नास्यशाख-- नास्या हा म्य अपत्या. 
कड्ील साहित्य संगीतविषयक प्र॑थात अस्यत प्राचीन व सर्वमान्य सभजण्यात 
येतो, त्याच्या कत्याचा उद्छेखहि भरतमुनी या क्हूमानार्थी नावाने होतो. 

-..११ 
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नास्याच्या अनुषरगानें (सु इ.स.पू. ३ र शतक) भरतानें नास्य, वृत्य, 
गायन व साहित्यातगैत विविध रस याची चर्चा केटी आहे. रसासिद्धात 

व रसव्यवस्था ही स्याने सादहिव्यविधयक्र विच।रातघातटेी भरहोय 

८. लोकामिरचि आणि साहिष्यशास् 

महाराध्रीयाचे काव्यपरिक्षण. प्र, ६ ते १० 

पान ९३- जगन्नाथरायाचा रसगगाधर-- ( इसवी सन 
१६२० ते १६५०) या सुमारात्त होऊन गेलेखा प्रसिद्ध रसिक पंडित 
जगनाथराय याने रसगगाधर हा ग्रथ लिदिखा., याखेरीज गगरी, 
भामिनीविलास इत्यादि याचे ग्रथि परसिद्ध आहेत. तो मूकचा तेक्गणातला 
राजाश्रयासाटीं दिंडता दहिडता त्यास दाहाजहानकडे गोरवपूर्वक आश्रय 
मिढाला. त्याने फारषी व उदू याहि माषाचा अन्यास केला, 

पान ९४--एथ्वीराज रासा -- प्रसि रजपूत वारि प्ृ्वीराज 
न्ोहान ( चन्हाण) याच्या पदरीं असलेला भाट चादमरदाई यानै 
पृथ्वीराजावर रचिच्ले एक दधे काव्य, 

पान ९८- ज्ञानेश्वरी पाटी-एकनाथाने ज्ञानेश्वरीची ‹ युद्ध प्रत 
तयार केत्य।वर देवी पुढील ओवी छिदि. 

ज्ञानेश्वरी पार्टी । जो ओवी करील मस्हाटी। 
तेणें अमरताचे ताटीं । जाण नरोदटी टेविी ॥ 

प्रा, सोनोपत दाडकर याच मत अनम आहे की, एकनाथानें 

जञानेश्वरीच्या हवीं चार ओव्या चिरिल्या व्यापेकीदही ओवी नाही. ती 
मागाहून कोणीतरी घातली आहे. 

९. लोकाश्रयी मराठी वाडूमय 
महा रा्रीयाचं काठ्यपयक्षण. 

पान १००-मवभूति-- सातन्या शतकात होऊन गेलेला प्रसिद्ध 
नाटककार, महावीर चरितम्, माकतीमाघव व उनत्तर-रामचीरतम् टी तीन 
नाटक स्यान लिहि, कर्णरस निर्भिर्तात हा कवि अद्वितीय ठरला, 
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पान १०२-रेफर्डम् अखिल जनतेच्या मताची नौदणी. टी 
वृत्तपत्रातून या शब्दाचं भाषातर ‹ सावेमत › अस केके आढव्छतं. अशा 
प्रकारच्या साव॑जानिक मतमोजणीचा निर्दड बाञ्याच्या सदभौत केतकर 
गभीरपणे करीत असले तरी राजकारणाच्या क्षेत्रात त्यानीं व्याच केटे्छँ 
उपदासयुक्त वर्णन याच पुस्तक्रातील १४ व्या प्रकरणात पदहावयासर भिटटेल. 

पन १०२- देवनाथ कवि-(इ स, ,१७५४-१८२१) मराटी 
कवि व महास्ाघ, हा बद्हाडातील कम्वेदी ब्राह्मण. हे प्रसिद्ध कीतेनकार 
होते कीतैन करता करताच त्यानीं पर्दे, अभग करे काव्य निर्माण केरल, 
याचे कटाव व पदं विशेष लोकथिय आहत. 

पान १०२- रशिद्यानै नानासर तुर्गांत धातङे-दुखव्या 
चाजीरावाने दौल्तराव दिदे यास दोन कोट रुपये देऊ करून नाना 
तुरुगात डागण्याची कारवाई केरी. परतु पुं राववाजीर्शीं वितुष्ट येऊन 
दि्यानैच नानासकैर्देतून सोडविठै. 

पान १०३२ मोगरे कवि-( इ स. १८५७-१९१५ ) गगाघर 
रामचंद्र मोगरे. याची कविता सुबोधतेसार्टीं विशेष प्राश आहे, 

पान १०८-चतुवेभेचितामणि व हेमाद्वि- हेमाद्रि उफं हैमाडपत 
हा देवगिरीच्या यादवराजाचा प्रसिद्ध प्रधान होता यार्न धर्मशाल्ञावर 
लिहिटेस्या प्रथापेकीं चतुर्व्गचितामाणि हा प्रसिद्ध ग्रथ आहि, स्यात अनेक 

घमविधीर्च, त्रतवेकल्या्च वणन के अषि, याने बाधकठेटीं देवं विशिष्ट 
गल्पासार्टा प्रसिद्ध अदहत, 

पान १०४--घोपदेव व शुद्धिपत्र-( इ. स. १२६०- १३२६) 
देवगिरीच्या रामदेवरायाच्या पदगं असलेला प्रसिद्ध सस्कृत प्रथकार,. य्न 

व्याकरण, वेद्यक, साहित्य इत्यादि विषयावर प्रथ लिहि, लानेश्वरादि 
भावडाना ञ्युद्धिपन्न देण्यास पाडत तयार न होण्याचा संभव निर्माण स्चारा,. 
त्यावेन्डी बोपदेवार्ने श्ुद्धिषन्न तयार केक, ते देण्याची मान्न वेठ आङ नाही, 

पान १०४ -हालाची सक्षशाती- (सु, इ.स. ९९ ते १०२). आध्र 
परार्तीचा हा राजा गाथा सप्तशती या प्राचीन महाराष्ट मार्वेतीर प्र॑थाबदख्च 
प्रसिद्ध आहि, 
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पान १०६-खरे शाश्री- (नाटककार). वासुदेव वामन खरे, (द स. 

१८५८१९२४), प्रसिद्ध॒ महाराष्टरीय इतिष्।ससंरोघक व ग्रथकार् 
यानीं रिवसंभव, तारामडटठ,+ उग्रमगल इत्यादि काही एतिहासिक नाटकेहि 
छिष्िली" मुख्य कायं इतिदहास्सशोधन. 

पान १०दै--खाडिटक्रर : कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर- 
(१८७२- १९४८) हे नास्य वाड््यात नाव्याचा्यं म्हणून गौरविले जातात. 
हे रिककाचे सहकारी होते. पुरं गाधीजीच्याहि चरखवर्बीत त्यानीं अतिशय 
त्यागपूर्वक देशसेवा केली. नास्य-वा्याच्या द्वारादि ते आपल्या 
देश्बाधवाना “ जाग्रत › करीत, 

पान १०७ -वादैकर भटरजी या कारंबरीचे लेख इ-रामचद्र 
विनायक टिकरेकर है धनुधघांरी या टोपण नावार्न लेलन करीत (ज. १८६२ 
मू, १९०७ ) त्यानीं अनेक विषयावर रेखन केले, स्यात वाईकर मटजी दही 
त्याची कादबरी विशेष प्रिद आह. दही कादबरी गोषल्डस्मिथ या प्रनिद्ध 

द्रजी ठेखकाच्या ब्हिकार फ वेकफीर्ड या कादवर्यी्च हूपातर आहे 
तरी तिच्यात महाराष्टातीर भिक्षुकी गदाध्यर्ताचं सदर चित्र आदे. 

पान १०७- कै. मिन्र - काशिनाथ रघुनाथ भित्र, हे मनोरजन या 
प्रसिद्ध मासिकाचे बरीच वर्षे सपादक होते, 

१०. आप्पापाहव टग्यार्चे गृह चेत्र 

त्र हणकन्या धर, १९ ते २९ 

पान १११- प्रार्थना समाजाची इमास्त-इ स. १८६७ मर्ये 
मुबरईस न्या. रानडे इत्थादिकाच्या नेतृत्वे प्राथनाक्तमाज स्थापन स्ञाला, 
त्याची इमारत अ्याप त्याच नावाने मुबरदहंस प्रसिद्ध आहे, 

पान ११४--ब्म्हा--इ, स, १८२८ मध्य राम मोहन रोय यानीं 

ब्राम्होसमाज हा धर्मपंय स्थापन केला. निराकार, निगुण परभेश्वराची 
आराधना दाया पथाचा विशेष होय. 
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११. मंजुन््चं भवितव्य विलोकन 
ब्राह्मणकन्या कादनर्सीतीर एके उतारा 

पान १२०--अक्ररमासर -अनौरस ब अकुलीन सततीचा बनरेलछा 
समाज यासच कर्धी करीं लेकावदे हा शब्द लछावतात. यासच कर्धी कड 
मराठि असंहि म्हणतात. यास विदुर हं नाव पडण्या्चं कारण विदुराचा 
स्वत.चा जन्म अक्षतविय स्वीपासून ज्ाटेला दोता. 

१२. निःरदाख्राचे राजकारण 
नि शल्राचं राजकारण-प्रकरण ४ 

पान १२२- राईट-(विमानयाखनाचा उत्पादक) ओरण्डिर राइट् व 
त्याचा भाऊ विस्वर राइट हे अमेरिकन-विमानाचे सरोधकं. यानीं १९०२ 
मध्यं डिसैनर् १७ तारखेस पिर उङ्काण केठ 

पान १२४ - चोरीचुस्याच प्रकरण-ारडोली सत्याग्रह आरभ 
दोण्यापूर्वीं युवराजाच्या आगमन समारमभावर बहिष्कार घार्ण्याच्या 
चटवन्डीत चौरीचुरा यर्थ दगा न्लाला. व्याठढं गाधीर्जीनीं बारडोालीसदयाग्रह- 
मोदहीम तदक् केली 

पान १२९ मोडरेट्-गाघी युगापूर्वीं भारतीय राजकारणात 
प्रामख्याने वावरणास्या पक्षापैकीं प्रमुख पक्ष. मरार्टीत या पक्षाचा उद्छेख 
मनाटठपक्ष अथवा नेमस्तपक्ष भसा करीत. हा पक्ष पुरं स्वतःस लिबररू पक्ष 
अं म्दणवून घेऊ खागला नामदार गोखले हे या पक्षाचे अध्वयु होते, 

पान १३०-बारडोदखी येथीर कादंबरीची चट्टवव्छ- १९२१ 
साली नो्हबरमध्ये गाधीजीनीं बारडोठीस सत्याग्रहाची सिद्धता केटी होती. 
परतु युवराजाच्या आगमनान्या वेर्न दगेधोपे क्षालि. तं पाहून लोकाची 
पुरेशी तयारी नादी म्हणून माधी्जीरनीं ती चन्छवन्ड तहकून केटी होती, 
१३. हिदुस्यान आणि जग 

लानकोश्च प्रस्तावना खड विमाग १खापु, ४१७ ते ४२२ 

चान १९२-गजोऽपि पिथ्या० डा स्याय--जग मिथ्या अहि असें 
मानणास्यास्या अमावर शती धरावून आला तर तो पद् लागतो. हत्ती नश्वर, 
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देदहि नश्वर मग मीतिका वाटावी १ यावर ब्रह्मवादी अत उत्तर देतो की, 
हत्ती मिथ्या आणि पलायनदहि मिथ्या | सगन्डाच आमास! 

पान ११३२ कानन ॐदट-( १८५९- १९३०) गुप्त पोटिसाच्या 
न्वातुयाच्या चिचदेघक कथा लिदिणारा. त्या क्षजातील प्रवत॑क शर्क दोम्स 
ही एक काल्पानतक व्यक्ति व्याने निमाण करून तिच्या चातुय।च्या एकापक्षा 
एक अदू थुत हकीगती आपल्या रहस्य कथातून त्याने सागितव्या. 

पान १३७-अनाम- इडः चायनातील एक भाग. 

पान ११३७--बाबिदोनिअन संस्ृति-तेग्रिस व युप़रातिस या 
नद्याच्या सुखाजवन्ठ बाविखोनिया नावाचा प्रदेश आहे तेथडइ. सपू 
तीन हजार वघंपूर्वी सुमेरियन नावाच्या टोकाची मोढी सस्कृति नादत होती. 

खाठ्डिअन इ. स. पू ७ व्या शतकात बाबिलोन ये खाट्डिजन 
नावाच्या खोकानीं आपली सत्ता स्थाघून आपली सस्कृति उभारटी 

पान १३७- मिस संस्छृति--इ. स. पू. ६ व्या शतकात उदया 
आठेटी ईजिप्त देशातील प्राचीन सस्कृति 1हैलाच मिसर सस्कृति म्हणतात, 
नाईक नदीच्या आधारं दी सस्कृति अतिशय वेमवसपन न्चारी. पिरयभेड 
ह याच सस्कृतं अदूमुत काम दोय 

पान १३७ ईजि अन संस्छृति- एजि अन समुद्राच्याकाटीं इ स. 
पू. ३००० ते १२०० या कालात ही सस्कृति क्रीट बैटाच्या परिसरात नादत 
होती युरोपार्तीख दी आद्य सस्कृति गणर्ट। जाते. 

पान ११७- मेकिक्तकन संस्कृति - आशियातीलक प्राचीन 
सस्कृतीच्या सर्मकाडीन अशी ही सस्कृति होती. हिंदु सस्कृताक्षीं काही बाचर्तीत 
तिच साम्य आदरं उदा. चार युगाची कल्पना, नरक इत्यादि कस्पना।. 

पान १३८-सामोधा बेटांतीट रदहिवासी--फिजी बेटान्या 
दशान्येस सामोआ नाव।चा १४ बेटाचा समूह अदि. 

मयक्ल्पना : अमेरिकन इडियन लोकात मय नावाची एक जात 
अहि, त्या लोकान्या संस्कृतीचे इ, स. & व्या शतकार्ताक अवशेष उपलब्ध 
ह्ला आहेत, 
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११८ छिप्ररस्वरूपी मनुष्यकल्प-लिमिर ही मादागास्कर भागात 
आटट्लेदी प्राणिकोर्टा असून तिचे माकडाशौीं बरेच साम्य आढ्कछ्ट, तों 

प्राणि हा मनुष्यप्राण्याची पूवीवस्था दाखबिणारा असावा भषा काही 
खास्रज्ाचा अदाज आहे. 

१४. लोकसत्ता आणि खोकमत ्यांजकडन अपेक्षा 

ज्ञानकोश प्रस्तावना ख-प्र, ४५१-४५६ 
[ >) 
{= पान १४२-श्टिस उेविडस-स्दिस् डष्हिजि असे द्वै. 

बौ द्-वाङ्याचा अतिशय थोर अभ्याखक व टेखक. 

पान १५१--रुङवेल्ट-थिओडोर र्चवे्ट ( १८५८-१९१९ ). 
अभमेरिकेचा सव्विकषावा अध्यक्ष.रुसो-जपानी युद्धान॑तरच्या वायाघा्दीत शातता 
टिकविण्याषा्टीं स्यार्ने अतिशय खट्पट केटी, स्या कायीबदर व्यास नोबल 
पारितोषिक मिट्टार्दै. 

पान १५१-विलसन्-र्थोमस् ब॒ुडो विल्सन ( १८५६-१९२४ } 
अमेरिकेचा अष्ाविस्ावा अध्यक्ष, १९१८ सां पिस्या महायुद्धाच्या 
तहास्या वे्ीं याने आपली प्रसिद्ध चोदा त्वे माडली, त्यात राष्ट 
त्थापनेबद एक तच होतें, 














